
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
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Núcleo de Combate à Corrupção 

PR-DF-00023236/2015 

Oficio n° 4.722/2015 -MPF/PRDF/2° OF. COMBATE À CORRUPÇÃO 

Brasília, 18 de junho de 2015. 

A Sua Senhoria, o Senhor 
EDUARDO MONTEIRO DE REZENDE 
Secretário-Geral 
Secretaria-Geral da Presidência 
Tribunal de Contas da União - TCU 
SAFS, Qd 4, Lote 1, Edifício Sede, 1° andar, sala 137 
CEP:. 70042-900 - Brasília/DF 
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Ref.: Inquérito Civil n° 1.16.000.001545/2014-21 

Senhor Secretário-Geral, 

 

, 

     

Tramita nesta Procuradoria da República no Distrito Federal o inquérito civil 

em epígrafe, cujo objeto está descrito na portaria de instauração anexa. 

Diante da necessidade de se instruir o feito, requisito, com fulcro no art. '8°, II da 

Lei Complementar n° 75/1993, que Vossa Senhoria, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, informe 

se há tomada de contas ou procedimento em curso no âmbito do TCU que tenha por objeto o 

financiamento, por parte do BNDES, de obras e serviços no Porto de Mariel, em Cuba. Em 

caso negativo, requer-se que receba o TCU o ofício desta Procuradoria da República como 

representação, a fim de que apure eventuais irregularidades no contrato de financiamento 

firmado pelo BNDES e a construtora Odebrecht para a execução de obras e serviços no Porto 

de Mariel. Requisite-se ao TCU, nas duas hipóteses, que apure, em especial, a ocorrência das 

seguintes eventuais irregularidades: 

Possível superfaturamento da obra e dos serviços financiados (considerando 

a composição de custo e o BDI eventualmente aplicado formal ou 

informalmente); 

Possível irregularidade do financiamento em razão do v or efetivo 
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financiado (valor da obra) ser possivelmente superior ao valor do serviço de 

engenharia exportado que justifica o emprego de recursos do Programa de 

Financiamento às Exportações (PROEX); 

Possível desembolso irregular das parcelas do financiamento; 

Possível amortização irregular do financiamento; 

Ausência de fiscalização e controle efetivo e imparcial das obras e dos 

desembolsos; 

Prazo possivelmente excessivo para amortização do financiamento; 

Eventual descumprimento da norma contida no art. 52, V, da Constituição da 

República; 

Eventual descumprimento da Resolução n° 50/93 do Senado Federal; 

Eventual descumprimento da Resolução n° 3.219/2004 do Banco Central do 

Brasil (BACEN), em especial em relação à equalização de taxas de juros; 

Possível incompatibilidade entre o risco objetivo do financiamento e as 

taxas de juros aplicadas; 

Possível incompatibilidade entre as taxas de juros empregadas no 

financiamento e os juros praticados no mercado internacional; 

Possível incompatibilidade entre o risco do financiamento e as garantias 

oferecidas pela construtora Odebrecht e/ou pelo Estado de Cuba; 

Eventual prazo excessivo de equalização de taxas de juros; 

Eventual percentual excessivo de cobertura de risco político; 

Possível violação das normas da Lei n° 10.184/2001; 

Eventuais irregularidades diversas. 
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Por ocasião de sua resposta, solicito a gentiliza de fazer referência ao número 

do procedimento em epígrafe. 

Sem mais para o momento, reitero votos de consideração e estima. 

7.;
'  

	

Atenciosamente;, 	\\  

	

/.,----- 	\ 
• . 

	

	\ 	 7 
z" 

ANSELMO HENRIQUE CORDEIRO LOPES 

( 

Procuiador da República 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Procuradoria da República no Distrito Federal 

PORTARIA N° 271, DE 5 DE JUNHO DE 2014. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu presentante subscrito, no 

cumprimento de suas atribuições constitucionais e legais, conferidas pelos arts. 127 e 129 da 

Constituição Federal e pelos arts. 6', 7° e 8° da Lei Complementar 75/93 e, 

Considerando o disposto no art. 2', §6°, no art. 4 0  e no art. 7°, IV e § 2°, I e II, 

todos da Resolução n° 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como nos 

arts. 1° e ss. da Resolução 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público, que 

regulamentam o Inquérito Civil; 

Instaura inquérito- civil procedente do Documento PR-DF-00021402/2014, 

autuada a fim de investigar fatos divulgados em matéria jornalística veiculada pelo sue de 

imprensa "Congresso em Foco”, dando conta de que o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), amparado pela Câmara de Comércio Exterior (CAMEX) e o 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), teria concedido à 

construtora Odebrecht empréstimo a título de financiamento de obra em terminal do Porto de 

Mariel, em Cuba, no valor US$ 692.000.000,00. Segundo a notícia, parte de tal financiamento 

teria sido realizado "a fundo perdido", isto é, sem nenhum ônus para o tomador do empréstimo. 

A fim de instruir o presente procedimento, determina: 

Cumpra-se diligências do Despacho de fls.7/9, datado de 2 de junho de 

2014; 

Comunique-se a Conspícua 5a  Câmara de Coordenação e Revisão do 

Ministério Público Federal, acerca da instauração do presente inquérito civil, encaminhando-lhe 

arquivo digital desta portaria, para fins de cumprimento da Resolução CSMPF n° 87/2006, art. 

6", c/c art. 16 (publicação no Diário Oficial); 

Para que a(s) parte(s) responda(m) em conformidade com o objeto destes 

autos, toda e qualquer requisição deverá ser instruída com cópia da presente portaria de 

instauração, nos termos da Resolução CSMPF n° 87, de 6.4.2010, art. 9°, § 	incluído pela 

Resolução CSMPF n° 106, de 6.4.2010; 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Procuradoria da República no Distrito Federal 

4. 	Promova-se a verificação do decurso do prazo de 1 ano, a contar da data 

desta portaria. 

ANSELMO HENRIQUE CORDEIRO LOPES. 

Procurador da República 

VISTO EM INVENTÁRIO ANUAL 
MPF/PR-DF/GABPR23-PRGC 
PAULO ROBERTO GALVÃO DE CARVALHO 

BRASÍLIA/DF. 02/10/2014, 1,  
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PROCURADORIA DA REPUBLICA :DISTRITO FEDERAL 
CÍVEL - TUTELA COLETIVA 

Data de Autuação: 06/06/2014 

Inquédto CMI - 1C 

IA 6.000.00154512014-21 

Resumo: 

PORTARIA PR/DF N°271/2014 
DATA: 05/06/2014 

Investigar fatos divulgados em matéria jornalística veiculada pelo site de imprensa "Congresso em Foco', 
dando conta de que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), amparado pela 
Câmara de Comércio Exterior (CAMEX) e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
(MD IC), teria concedido à construtora Odebrecht empréstimo a título de financiamento de obra em terminal do 
Porto de Mariel, em Cuba, no valol-  US$ 692.000.000,00. Segundo a notícia, parte de tal financiamento teria 
sido realizado "a fundo perdido", isto é, sem nenhum ônus para o tomador do empréstimo. 

SUBSTITUTO NATURAL - 5° OFÍCIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO. 
SUBSTITUTO EVENTUAL- 4° OFÍCIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO. 

Distribuição: 

PR -DF - 06/0612014 - 20 Oficio de Combate ã Corrupção 

Câmara: 

(5° Câmara - Combate à Corrupção) 

Observação* 

DISTRIBUÍDO POR CORRELAÇÃO À NF, N° 1.16.000.001488/2014-81. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53193083.



Ministério Público Federal 

, MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Procuradoria da República no Distrito Federal 

PORTARIA N" 271, DE 5 DE JUNHO DE 2014. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu presentante subscrito, no 

cumprimento de suas atribuições constitucionais e legais, conferidas pelos arts. 127 e 129 da 

Constituição Federal e pelos arts. 6°, 7° e 8' da Lei Complementar 75/93 e, 

Considerando o disposto no art. 2°, §6°, no art. 4°c no art. '7°, IV e § 2°, I e II, 

todos da Resolução n° 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como nos 

arts. 1° e ss. da Resolução 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público, que 

regulamentam o Inquérito Civil; 

Instaura inquérito -civil procedente do Documento PR-DF-00021402/2014, 

autuada a fim de investigar fatos divulgados em matéria jornalística veiculada pelo sue de 

imprensa "Congresso em Foco", dando conta de que o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), amparado pela Câmara de Comércio Exterior (CAMEX) e o 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), teria concedido à 

construtora Odebrecht empréstimo a título de financiamento de obra em terminal do Porto de 

Marie', em Cuba, no valor US$ 692.000.000,00. Segundo a notícia, parte de tal financiamento 

teria sido realizado "a fundo perdido", isto é, sem nenhum ônus para o tomador do empréstimo. 

A fim de instruir o presente procedimento, determina: 

Cumpra-se diligencias do Despacho de fls.7/9, datado de 2 de junho de 

2014; 

Comunique-se a Conspícua 5 a  Câmara de Coordenação e Revisão do 

Ministério Público Federal, acerca da instauração do presente inquérito civil, encaminhando-lhe 

arquivo digital desta portaria, para fins de cumprimento da Resolução CSMPF n° 87/2006, art. 

6°, c/c art. 16 (publicação no Diário Oficial); 

Para que a(s) parte(s) responda(m) em conformidade com o objeto destes 

autos, toda e qualquer requisição deverá ser instruída com cópia da presente portaria de 

instauração, nos termos da Resolução CSMPF n° 87, de 6.4.2010, art. 9°, § 9°, incluído pela 

Resolução CSMPF n° 106, de 6.1.2010; 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Procuradoria da República no Distrito Federal 

a 

4. 	Promova-se a veiificação do decurso do prazo de 1 ano, a contar da data 

desta portaria. 

(

ANSELMO H9NRIQUE CORDEIRO LOPES 

- Proce rador da República 

/' 

VISTO EM INVENTÁRIO ANUAL 
MPF/PR-DF/GABPR23-PRGC 
PAULO ROBERTO GAIVÃO DE CARVALHO 

BRASÍLIA/DF, 02/10/2014.- 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Procuradoria da República no Distrito Federal 

g Is 

Memorando n° 770/2014 — MPF/PRDF/4° OF. DA CIDADANIA 

Anexo: Cópia integral da Notícia de Fato n° 1.16.000.001488/2014-81 

Brasília/DF, 2 de junho de 2014. 

DO: GABINETE DO DR. ANSELMO HENRIQUE C. LOPES 
A: SEÇÃO DE PROTOCOLO JURÍDICO - SPJ 

Prezado(a) Chefe, 

De ordem do procurador Anselmo Henrique Cordeiro Lopes, encaminho-lhe a 

cópia integral da Notícia de Fato n° 1.16.000.001488/2014-81, para que seja autuado e 

distribuído conforme Despacho n° 7.047/2014, preferido em seu bojo (fl. 7). 

Atenciosamente, 

ALINNE M NDES CARVALHO 

Secretária de Gabinete 

Matrícula 23612-8 
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pR-Da2/3q .DiniLil,  
PROCURADORIA DA REPUBLICA - D S,TRITO FEDERAL 

bata de R910512014 

CRIMINAL 

Notícia de Fato NF 
1.16.000.001488/2014-81 ri> 	■ I  ,̀j 

Resumo: 

EMPRÉSTIMO. BNDES. MDIC. ODEBRECHT. PORTO DE MARIEL. Trata-se de notícia veiculada pelo site de 
imprensa é_Congresso em Focoé,, divulgando que o BNDES, amparado pelo MDIC, teria concedido à 
construtora Odebrectit empréstimo a título de financiamento de obra em terminal do porto de Mariel, em Cuba, 
no valor US$ 692.000.000,00. Em tese, tal financiamento teria sido realizado é,a fundo perdido„ isto é, sem 
nenhum ânus para o tomador do empréstimo 

SUBSTITUTO NATURAL - 50  OFÍCIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO 
SUBSTITUTO EVENTUAL -4° OFÍCIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO 

Partes: 

ENVOLVIDO - BNDES - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL e outros 

REPRESENTANTE - PR-DF - PROCURADORIA DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL 

Distribuição: 

PR-DF - 29/05/2014 - 2° Oficio de Combate à Corrupção 

Câmara: 

2 Câmara - Criminal e Controle Externo da Atividade Policial 

Observação: 

fl 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
.YT' . Procuradoria da República no Distrito Federal 

Núcleo de Combate à Corrupção 

PR-DF;7011d0/4  

EXCELENTÍSSIMO PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLFCA NO .t. IN 
DISTRITO FEDERAL 

r  

REPRESENTAÇÃO 

Chegou a meu conhecimento, por meio de notícia veiculada pelo .vite de imprensa 

"Congresso em Foco", que o BNDES, amparado pelo MDIC, teria concedido à construtora 

Odebrecht empréstimo a título de financiamento de obra em terminal do porto de Maria em 

Cuba, no valor -US$ 692.000.000,00. Segundo a notícia, tal financiamento teria sido realizado "a 

fundo perdido", - isto é, sem nenhum ônus para o tomador do empréstimo. 

Em tese, a concessão de empréstimo/financiamento a fundo perdido, ou seja, sem 

a garantia de solvabilidade do tomador, pode configurar o crime de gestão temerária de 

instituição financeira, tipificado no art. 4°, parágrafo único, da Lei n° 7.492/86. O mesmo fato, 

outrossim, colocando em risco o patrimônio público federal, também pode ensejar ação civil dc 

proteção do erário e de improbidade administrativa. 

A fim de que sejam investigados os fatos narrados, solicito de Vossa E,xcelencia a 

distribuição da presente representação a uni dos ofícios .do NúCleo de Combate à Corrupção 

desta Procuradoria cla República. 

Brasília/6P' 28 de maio de 2014. 
\ 

ANSELMO HENRI.  QUE CORDEIRO LOPES_ 
Procurador da República 
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Côngrso em Foco_ 

BNDES já repassou RS 1 bi para Odebrecht construir porto em 
Cuba 

Fi, . ;j 

Para evitar "questicinámentos desnecessários", governo e banco mantêm sigilo sobre o empréstimo total de r:, 
US$ 692 milhões para construtora modernizar terminal em Cuba. Parte dos recursos foi transferida-"a-fundo -------i  

- perdido", isto é, sem nenhum ônus para o tomador 

Documento mostraalgups detalhes da operação financeira para bancar porto 

O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) já repassou o equivalente a mais de R$ 
1 bilhão à construtora Ode bre cht  pela reforma do porto de Mariel, em Cuba, urn negócio mantido em sigilo, • 
por até 30 anos, pelo governo brasileiro, que considera que a revelação dos detalhes do financiamento "põe em 

http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/bndes-ja-repassou-r-l-bi-para-odebrecht-em-porto/ 	 1/6 
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risco as relações internacionais do Brasil" e pode "levantar questionamentos desnecessários", conforme extrato 
de classificação de documentos obtido pelo Congresso em Foco. Esses papéis mostram que urna parte dc. 
custo do financiamento envolveu parcelas pagas "a Iiindo perdido pela União"— o gove,mo diz que isso não 
motivou sigilo. A empreiteira baiana ainda tem o equivalente a mais de R$ 500 milhões a receber do governo 
brasileiro por essa obra em Cuba. 

Para modernizar o porto de Mariel, o governo cubano, dos irmãos Fidel e Raul Castro, escolheu a construtora 
brasileira. Depois, o BNDES financiou o empreendimento de US$ 957 milhões com US$ 692 milhões (R$ 1,5 
bilhão), repassando os valores integralmente à Odebrecht. Mas os detalhes da operação, corno garantias e 
prazos de pagamento, são mantidos em sigilo pelo Brasil. Um empréstimo da construtora a uma empresa de 
consultoria, que o Conselho de Atividades Financeiras (Coaf) considera como possibilidade de "desvio de 
recursos públicos", deve ser um dos temas de audiência pública com o presidente do banco, Luciano Coutinho, 
na Comissão de Fiscalização Financeira da Câmara, nesta terça-feira (27). O negócio foi revelado pelo 
Congresso em Foco no último dia 19. 

Em janeiro, Dilma Rousseff e o presidente Raul Castro inauguraram a reformulação do porto cubano. De 
acordo com o BNDES, a obra está "praticamente Concluída" e, por isso, nem todo o dinheiro foi repassado à 
Odebrecht, mas só 70%. Os desembolsos são feitos à medida que a construção vai ficando pronta. O B.' 
diz que não financia o governo cubano, mas "o exportador brasileiro" de obras e serviços. Em caso de everdual 
calote de Cuba, hipótese abraçada pela oposição no Congresso, a Odebrecht não será responsabilizada. 

Corno mostrou o Congresso em Foco, em 2012, dois anos após iniciar as obras no porto, a Odebrecht 
concedeu um empréstimo de R$ 3, milhões a uma consultoria, a Noronha Engenharia. No ano seguinte, sem que 
o débito fosse quitado, a construtora firmou um contrato de R$ 3,6 milhões para que a empresa carioca 
avaliasse a qualidade das estruturas do porto. Mas um email atribuído ao setor financeiro da empreiteira cobra 
da Noronha a devolução de R$ 2,5 milhões desses valores. Os "pagamentos-espelho" foram negados pela 
Odebrecht, que disse não reconhecer a autenticidade da mensagem eletrônica e negou a devolução de dinheiro. 
Já a Noronha respondeu que os pagamentos eram atrelados ao serviço em Cuba como forma de quitar o 
empréstimo anterior. O Coaf, porém, estranha a operação. Deputados do Solidariedade e do PPS prometem 
questionar Luciano Coutinho sobre o assunto. 

Odebrechi rín:locia fornecedor de obra do Podo de Cuba 

Deptii:idos querem 	considiuria em Marie! 

O lidei -  do PPS, Rubens Bueno (PR), diz que a alegação de segredo não pode impedir a fiscalização do 
negócio pelo Congresso Nacional. 'Tudo isso com que os bancos se blindam é o tal do sigilo bancário. A 
comissão pede as informações, em sigilo, para saber se houve crime ou não, se houve privilégio ou não", diSse 
o deputado ao 5/te. Bueno pede a aprovação de uma Proposta de Fiscalização e Controle (PFC), espécie de 
mini-CPI dentro da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, e pretende questionar Luciano Coutinho 
sobre o assunto na audiência da Comissão de Fiscalização e Controle. "Queremos tirar essa blindagem do 
sigilo e partir para a investigação." 

Simplicio Araújo (SD-MA) disse que vai fazer um requerimento formal do BNDES para esclarecer o negócio 
da consultoria que atestou as obras da Odebrecht. "Parece negociação de prefeito corrupto do interior", diz 
S implicio. 

Fundo perdido 

O BNDES se negou a informar ao Congresso em Foco cm quantas parcelas emprestou os US$ 692 milhões 
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a Cuba para a construção do porto de Mariel e quando vencem a primeira e a última prestações."Questões 
eiativas a condições financeiras de contratos são protegidas pela lei de sigilo bancário", disse a assessoria d6 

banco. 
----- 

Uni Tenno de Classificação de Informação produzido há dois anos pelo gabinete do então ministro , 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), Fernando Pirnentel, e obtido pelo Congresso em Foéo 
mostra alguns detalhes da operação. De acordo com ele, o empréstimo acertado em 2008 era unrpouco' 
menor, de US$ 600 milhões, para serem usados durante quatro anos. Há condições especificas para Cuba, 
corno prazo de pagamento para começar a quitar o empréstimo e as contrapartidas dos cubanos no negócio. 

O documento menciona que as condições de financiamento envolvem o custo da operação. E que essa 
operação é formada também por urna parcela paga, "a findo perdido pela União", do Programa de 
Financiamento à Exportação (Proex), na modalidade Equalização. Nesse sistema, o programa, cujo agente é o 
Banco do Brasil, o Proex "assume parte dos encargos financeiros, tornando-os equivalentes àqueles praticados 
no mercado internacional"„conforme definição constante em outros documentos do MDIC. ' 

Prneurada, a assessoria do ministério afirmou que o sigilo das informações foi motivado porque a publicidade 
. .;aso "comprometer a condução de outras negociações e as relações internacionais do Brasil", com base na 

Lei de Acesso à Informação. "Não há que se falar que a classificação dessas informações se deu por se tratar 

de i arso "a fluido perdido". 

44 Questionarnentos desnecessários" 

De acordo com o Termo de Classificação, o negócio foi classifico com o grau de "sigilo secreto". Por isso, 
deve ficar em segredo por 15 anos a partir de 2008, prazo prorrogável urna vez, ou seja, até 2038. 

No termo, o gabinete de Pimentel afirma, em 18 de junho de 2012, que memorandos de entendimento, 
protocolos, cartas, pareceres, correspondências e notas técnicas sobre o financiamento, à época avaliado em 
US$ 600 milhões, devem ficar em sigilo porque as informações "põem em risco" as relações internacionais, 
outras negociações entre Brasil e Cuba e ainda revelarão papeis de outros Estados e organismos internacionais 
fornecidos em caráter reservado. A divulgação das condições do empréstimo pode "inviabilizar outros projetos 
e -i.antar questionamentos desnecessários" e "resultar em constrangimentos diplomáticos". 

. Operações com outros países poderiam ficar prejudicadas, porque as condições específicas seriam outras, 
apt 	de seguirem parâmetros internacionais". 

Exportações 

A assessoria do MDIC disse que "dados referentes ao financiamento de exportações brasileiras" foram 
considerados sigilosos, e Estou três documentos que estão ilesta situação ;  inclusive Cuba. De acordo com a 
assessoria, os valores desembolsados não estão sob segredo e podem ser acessados no site do BNDES. 

Na página do banco, observa-se que foram exportados para Cuba, com apoio do banco, US$ 802 milhões 
entre 1998 e 2013. No segundo governo Fernando Henrique (PSDB), de 1998 a 2002, o volume de 
exportações bancadas pelo BNDES para Cuba foi de US$ 7,5 milhões por ano. Já na era Lula-Dilma (PT), de 
2003 a 2013, a média anual saltou para IJS$ 69,5 milhões. 

Vistorias 

Assim como o BNDES, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio não comentou a operação 
financeira entre a Odebrecht e a consultoria. O banco disse ao site que, por padrão de controle, fiscaliza as 
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obras que financia por meio de vistorias 1.17 loco e conferência de gastos na execução do projeto. A assessoria 
do BNDES disse que a empreiteira já havia sido escolhida pelo governo cubano para reformar o porto de 
Mariel e só depois pediu o financiamento bancário, cuja aprovação "obedeceu aos ritos, ordinários de 
concessão de qualquer empréstimo" na instituição dirigida por Luciano Coutinho. 

O banco frisou que o dinheiro não saiu do Brasil, mas foi integralmente usado em empresas nacionais. "O Brasil 
atua de modo análogo à maioria dos países, já que o apoio às exportações por meio de instituições estatais é 
parte de estratégia nacional para promover o .  desenvolvimento", disseram, em artigo no Valor Económico, a 
superintendente e o chefe de Comércio Exterior do banco, Luciene Machado e Luiz de Castro Neves. Pelas 
normas divulgadas no site da instituição, a construção de portos financiada pelo banco exige nacionalização de 
pelo menos 60% das peças. 

Seguro 

O presidente da Odebrecht, Marcelo Odbrecht, que esteve com Dilma Rousseffna inauguração do porto de 
Mariel, defendeu o sigilo, em artigo na Folha de S.Paido. "As únicas informações que não são públicas são as 
usuais das operações bancárias, corno o valor do seguro, eventuais contragarantias e taxas que compõem a 
operaçãó". 

Dados do BNDES mostram que, no ano passado, a instituição teve lucro liquido de R$ 8,15 bilhões. A 
inadimplência foi de apenas 0,01%. Marcelo Odebrecht rebateu as especulações sobre um eventual calote 
cubano, responsável por pagar o empréstimo canalizado para a empreiteira. "A ocorrência de calotes não está 
relacionada a alinhamentos ideológicos: os maiores defaults recentemente enfrentados vieram dos EUA e 
Chile", disse o presidente da construtora. 

°dein -cela financia fornecedor de obra de porto em Cuba 

Mais sobre  Odebrecbt 

Nosso jornalismo precisa da sua assinatura  

Voltai .  ao 1 Q1)0 

34 Comentários 

comen[áins 110•N ;1111 ".tis 

1. 	,'11(1/1 111(11*( • (1 disse: 
28/05/2014 07:01 às 7:04  

Vergonha tudo isto!! O PT está afundando este pais! Bandidos safados!!! 

Responder 

o 	 jfitgusi o. disse: 
11. 07:14 .às 7:14 

O mais moderno porto ja construido com dinheiro público brasileiro fica em... Cuba. Claro, tudo 
http://cong  r essoemfoco.uol .com.br/noti  ci as/bndes-j a- r epassou-r- 1- bi -par a-odebrecht-em-por to/ 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PhOCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 

REPRESENTANTE: Ministério Público Federal / Procuradoria da República no Distrito-
, 

Federal: 

PESSOAS ENVOLVIDAS: Banco Nacional de Desenvolvimento •– 
Desenycilvimento, Indústria, e Comércio Exterior— MDIC; Odebrecht. 

DOCUMENTOS REFERIDOS: REPRESENTAÇÃO 8/2014 - MPF/PRDF/4°  OF. 

COMBATE À CORRUPÇÃO. PR-DF-00020497/2014. 

RESUMO: EMPRÉSTIMO2BN-DES. MDIC. ODEBRECHT. PORTO DE MARIEL. Trata-
se de notícia veiculãda p.  elo sue de imprensa "Congresso em 'Foco'', divulgando que o 
BNDES, amparado •pelo MDIC, teria concedido à construtora Odebrecht empréstimo a 
título de financiamento de'obra em terminal do porto de Mane!, em Cuba, no valor US$ 

692.000.000,00. Em tese, tal fulánciamento teria sido realizado "a fundo perdido", isto 
é, sem nenhum ônu.  para o tomador do empréstimo. 

PESQUISA DE CORRELATOS NO SISTEMA "ÚNICO"' 
• 

Pesquisas realizadas: 1. Congresso;, Foco; 2. Ode,brecht; Undes; 3. bndes; 
cuba; 5. porto; in'ariel; 6. empréstimo; cuba; 7. empréstimo;* bndes 

Resultado da Pesquisa: -Com os argumentos pesquisados, não foi localizado procedimento 
correlato cadastrado nesta Procuradoria.' 

• 
Observação 1: Foi localizada a NF n° 1.16.000.001464/2014-21, com distribuição ao S ó  Ofício 
de Atos Administrativos,: referente a "Noticia a existência de • vídeo postado • no endereço 
littp://www.youtube.com/watch?V=71 -ieLtDp:IYU, . sobre, entrevista . realizada pelo jornalista 
Herodoto Barbeiro com a especialista Maristela Basso ;  professora da USP, que discutiu ternas 
relacionados aos empréstimos. internacionais realizados pelo Banco -  Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. Eiti teSe, tais empréstimos seriam feitos de* 
'Ovina inconstitucional, já que não são precedidos de aprovação do Congresso. Nacional c são 
baseados em "acordos secretos" realizados com países como Argentina, Cuba c Venezuela." 

Observação 2: foi encontrada a NF 1.00.000.015571/2013-16, distribuída ao 2 0  Ofício de Aios 
Administrativos, reservada. 

DE,SPACITO, u °  141..6/1.4/SPJ/CJ/P12.DF 

. Ao Núcleo Criminal Extrajudicial para autuação e posterior distribuição a iírri dos 
Procuradores com atuação no Núcleo de Combate à Corrupção. 

Brasília, 28 de'maio de 2014 

De acordo, 

BNDES; Ministério do 

mclic; 4. porto; 

Ligia Enties Jesi 
Matrícula: 21.169-9 

Gustavo R 
Técnico 

iro Lacerda 
ministrativo 

PR-DF- 
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CERTIDÃO  

Certifico que,' •ern 29/05/2014, o documento PR-DF-01;1020497/2014 foi autuado sob o n°. 1.16.000.001488/2014-81 
e, nesta data, faço sua: 	 .. 	• 
El Distribuiçãá aci 2° Oficio de Combate à Corrupção, • 

O Por distribuição automática. 
O Por correlação aos autos de N°. 
• 

.../esde já, conforme regras estabelecidas no _Congresso Interno de 2014, ficam definidos como substitutos no presente , 
.feitó: 	 . 	* 

59 Oficio *de Combate/à Corrupção, 	como substituto natural e 
4° Ofício de Combate à Corrupção, 	como substituto eventual. 

)0 Movimentação ao(à) Procurador(a) da República, Dr.(a) Anselmo H. Cordeiro Lopes, 

OPor ele(a) ser.o(a) titular do 	.Ofício 	• 	, 
O Por ser.ele(a) titular do , '• Oficio 	 substituto natural no presente feito. 

••O Em substituição eventual. 
O Em subslituição, tendo em vista o afastamento de 3 (três) titulares do feito. 

Brasilia,29/05/2014. 

• Marcos de Acior'nWCapiallto 23578-4 
• NúcleIo_C-riminal Extrajudicial 

PJ; 

Il . ; 	: 	 • 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAI. 

COORDENADORIA JURÍDICA 
NÚCLEO CRIMINAL EXTRAJUDICIAL 

14F/PIC: 1.16.000.001488/2014-81 

ëoordenadoria Jurídica da Procuradoria da República no Distrito Federal 
.SGAS Quadras 603/604 - Lote 23 — Sala T11 — SrasIlia-DE — CEP 70200-640 
Fone: (61) 3313-5535 Fax: (61) 3313-5363 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Procuradoria da República no Distrito Federal 
Núcleo de Combate à Corrupção 

Referencia: NF 	1_16.000.001488/2014-81 
Despacho n°70q?/2014 

DESPACHO 

Trata-se de notícia de fato oriunda de matéria jornalística veiculada pelo sile de 

imprensa "COngresso em Foco", dando conta de que o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico c Social .(BNDES), amparado pela Câmara de Comércio Exterior (CAMEX) e o 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e . Comércio Exterior (MDIC), teria concedido à 

construtora Odebrecht empréstimo a título -de financiamento de obra em terminal do Porto de 

Mane], em Cuba, no valor .  US$ 692.000.000,00. Segundo a notícia, parte de tal financiamento 

teria sido realizado "a fundo perdido", isto é, sem nenhum ônus para o tomador do empréstimo. 

De acordo com as notícias que nos chegam, o investimento brasileiro na 

construção do Porto de Mariel foi avençado, inicialmente, 'no valor de R$ 600.000.000,00. 

Posteriormente, esse valor foi majorado para US$ 692.000.000,00. 

Outrossim, de acordo com as informações noticiadas, cerca de R$ .107.000.000,00 

do total recebido pelo Odebrecht teria . sido prestado com recursos cio Programa de • 

'Financiamento às Exportações (PROEX) na modalidade "equalização", por ato cia CAMEX e cio 

MD1C ;  a fundo perdido, em possível descumprirnento da Resolução n" 50/1993 do Senado 

Federal. Ditas informações, contudo, não foram divulgadas pelo MD1C, que considerou tais 

dados como "informações classificadas". 

Também consta da -  notícia que a empresa Noronha Engenharia S/A, em 2012, 

obteve "auxilio financeiro" por parte da construtora Odebrecht no valor de R$ 3.000.000,00. 

Outrossim, em 2013, a mesma empresa Noronha Engenharia S/A teria sido responsável pela 

prestação de serviços para o controle de qualidade .de projetos de diversas" estruturas do Porto de 

Mariel, serviço pelo qual teria recebido ainda a quantia de -R$ 3.6 t0.0(I0,0ft Possivelmente, o 

1 

SGAS 604, Lote 23, Sala 115, Brasilia-DF -- CEP: 70.200-640 
Tcl.: (61) 3313-5268 / Fax: (611 3313-5685 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Procuradoria da República no Distrito Federal 
Núcleo dr, Combate à Corrupção 

valor relativo to contrato de 2013 teria sido pago pela Odebrecht, com recursos do BNDES e do 

PROEX, à empresa de consultoria Noronha Engenharia S/A sem que o mútuo de 2012 houvesse 

sido adimplido. 

Em tese, a concessão de empréstimo/financiamento a^ fundo perdido, de forma 

irregular, pode configurar o crime de gestão temerária de instituição financeira, tipificado no art. 
40, parágrafo único, da Lei n° 7.492/86. O mesmo fato, outrossim, colocando em risco o 

patrimônio público federal, também pode ensejar ação civil de proteção do erário e de 
improbidade administrativa. 

A fim de que sejam investigados os fatos narrados, determino que seja remetida a 

• presente notícia de fato à Superintendência Regional da Policia Federal no Distrito Federal, para . 

que seja instaurado inquérito policial com o objetivo de apurar o possível cometimento do crime • 

de gestão temerária de instituição financeira, tipificado no art. 4 0, parágrafo único, da Lei n° 
7.492/86. 

Determino, outrossim, a fim de investigar a possível lesão ao patrimônio público 

federal, que seja instaurado inquérito civil, a partir de cópia da presente notícia de fato a ser 

autuada e distribuída a este 4 0  Ofício de Combate à Corrupção, com prazo inicial de 1. (um) ano, 

com o objetivo de investigar possíveis iri•egularidades no financiamento, pelo BNDES e pelo 

PROEX/Equalização, do Porto de Mane], bem como possíveis negócios ilícitos que tenhan'i 

relação com o mencionado financiamento. 

Para instruir o mencionado inquérito civil, determino: 

1 — Oficie-se ao MDIC, requerendo: 

1.1 	Cópia de todos os memorandos e notas técnicas relativos às 

tratativas entre os Estados do Brasil e de Cuba sobre o apoio financeiro 

brasileiro a investimentos no Porto de Mariet 

1.2 	Cópia integral dos termos de classificação d informação e de 

todos os documentos correlatos identificados com as se t. 	s numerações: 

2 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Procuradoria da República no Distrito Federal 
Núcleo de Combate à Corrupção 

52100.002878/2012-05.U.03.17/05/2012.17/05/2037.N, 	52002i0On 

2012-72.S.14.18.10.2007.17.10.2022.N 	e 	52002.000371 ' 2012. - 

17.S.14.15.01.2008.14.01.2023.N; 

2 — Oficie-se à CAMEX, requerendo todos os documentos que guardam 

pertinência sobre o aporte de recursos do PROEX/Equalização para o suporte do 

financiamento prestado pelo BNDES de obras de modernização do Porto de 

Mariel; 

3 — Oficie-se ao BNDES e à construtora Odebrecht, requerendo: 

3.1 	Cópia integral de todos documentos que digam respeito ao 

financiamento; pelo BNDES, de obras no Porto de Mariel, em Cuba; 

3.2 	Informações detalhadas sobre o histórico do financiamento 

de obras no Porto de Mariel; 

3.3 	Informações sobre os planos de trabalho e detalhamento de 

custos das obras de reforma do Porto de Mariel; 

3.4 	Informações detalhadas sobre os prazos c condições de 

pagamento do financiamento investigado; 

3.5 	Informações detalhadas sobre as garantias prestadas para o 

financiamento, pelo BNDES, de obras no Porto de Maricl; 

3.6 	Cópia de todos os documentos de pagamentos (recibos, notas 

fiscais etc.) vinculados ao contrato de financiamento do BNDES aqui 

investigado; 

3.7 	Informações sobre o cumprimento da Resolução n" 50/93 do 

Senado Federal no bojo do contrato de financiamento do BNDES aqui 

investigado; 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Procuradoria . da República no Distrito Federal 
Núcleo de Combate à Corrupção 

4 — Oficie-se à empresa de consultoria Noronha Engenharia S/A, 
requerendo: 

4.1 	Esclarecimentos a respeito de sua relação comercial com a 

construtora Odebrecht, em especial sobre a existência de contratos de 

prestação de consultoria e contratos de mútuo realizados entre os anos de 

2005 e 2014; 

	

4.2 	Cópia de todos os contratos de prestação de serviços, 

consultoria que guardem alguma relação com as obras de reforma do Portn 

de Mariel; 

	

4.3 	Cópia de todos os documentos que sejam resultado da 

consultoria prestada para o controle de qualidade de projetos de diversas 

estruturas do Porto de Mane!. 

5 — Solicite-se da ASSPA consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema 

Financeiro Nacional (CCS), a fim de verificar se a empresa de consultoria 

Noronha Engenharia S/A possui conta corrente na agência n° 4593 do Banco 
Santander, no município do Rio de Janeiro; 

6 — Solicite-se da Procuradoria da República no Rio de Janeiro cópia 

integral do inquérito civil n" 1.30.001.000714/2014-.27 

Determino também a juntada no presente procedimento dos seguintes 
documentos, colhidos da rede mundial de computadores: 

1 — Rol de informações classificadas do MDIC, referentes ao período de 

16/05/2012 a 29/05/2013; 

2 — Notas das empresas Odebrecht e Noronha Engenharia S/A, divulgadas 

no site "Congresso em Foco"; 

3 — lnfográfico sobre a comunicação de recursos finan iros entre as 
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR 

ROL DE INFORMAÇÕES CLASSIFICADAS 
PERÍODO: 16/05/2012 A 29/05/2013 

N° 
Ord 

Códlgo de Indexação de Documento que contém Informação Classificada - CIDIC Categoria' Dispositivo 
Legal' 

Data da produção Data da classificação Prazo da 
dasSificação 3  

01 52100.002878/2012-05.U.03.17105/2012.17/05/ 2037 .N 03 II 2012/05/17 2012/05/17 25 a 

02 52002.000370 2012-72.5.14.18.10.2007.17.10.2022.N 14 II 	III 2007/10/18 2012/06/18 15 a 

0 3  52002.000371 2012-17.5.14.15.01.2008.14.01.2023.N 14 II. 	III 2008/01/15 2012/06/18 15 a 

Referências: 

(1) 	Categorias: 
DESCRIÇÃO CÓDIGO 

NUMÉRICO 
DESCRIÇÃO CÓDIGO 

NUMÉRICO 

Agricultura. Extrativismo e Pesca 01 Indústria 10 

Ciência. Informação e Comunicação 02 Justiça e Legislação 11 

Comércio. Serviços e Turismo 03 Meio Ambiente 12 

Cultura. Lazer e Esporte 04 Pessoa. Família e Sociedade 

Defesa e Segurança 05 Relações Intemacionais 14 

Economia e Finanças 06 Saúde 15 

Educação 07 Trabalho 16 
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Al\N\JSELMO I1ENRIQ E CORDEIRO LOPES 
Procurado! da República. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Procuradoria da República no Distrito Federal 
Núcleo de Combate à Corrupção 

empresas Odebrecht e Noronha Engenharia S/A e o BNDES, divulgado no sue 
jq -  

"Congresso em Foco"; 
' 

4 — Cópia da última página de contrato de consultoria firmado entre - as 

empresas Odebrecht e Noronha Engenharia S/A, também divulgada no site 

"Congresso em Foco"; 

Considerando a existência de interesse público na averiguação do destino dos 

recursos públicos investigados no presente procedimento, bem como o direito humano 

fundamental .a informação, deixo de declarar o sigilo do inquérito civil. No entanto, determino 

que as informações sigilosas que sejam juntadas futuramente aos autos sejam colocadas em 

apensos submetidos a sigilo. 

Comunique-se a 5' Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público • 

Federal. 

Cumpra-se. 

5 
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congesnemfoco 

Veja as notas das duas empresas 

BNDES liberou US$ 692 milhões para empreiteira modernizar porto de Mane], em Cuba 
r 

por Eduardo Militão 
119/05/2014 12:04 
CATEGORIA(s): 

Odebrecht financia fornecedor de obra do porto de Cuba  

As notas da Ode brecht 

"A Odebrecht informa que a Noronha Engenharia S.A. vem prestando, há vários anos, serviços de 
engenharia consultiva para nossos empreendimentos nas áreas de saneamento, abastecimento de 
água, túneis, rodovias e outras estruturas. Com  relação ao Porto Mariel, foi contratada para o controle 
de qualidade de projetos de diversas estruturas. Sobre as indagações formuladas, esclarecemos que 
nunca recebemos de volta valores pagos à Noronha. Todos os nossos contratos são plenamente 
documentados, seguindo rigorosamente a legislação." 

"A Odebrecht esclarece novamente que a Noronha Engenharia S.A. vem prestando, há vários anos, 
'serviços de engenharia consultiva para nossos empreendimentos nas áreas de saneamento, 
abastecimento de água, túneis, rodovias e outras estruturas. Todos os nossos contratos são 
plenamente documentados, seguindo rigorosamente a legislação. Com  o mesmo rigor foi firmado o 
contrato relativo ao Porto Mariel, no qual a empresa presta serviços para o controle de qualidade de 
projetos de diversas estruturas. Conforme já enfatizamos em nossa primeira resposta aos 
questionamentos do Congresso em Foco, reafirmamos que nunca recebemos de volta valores pagos à 
Noronha e que todas as relações comerciais e financeiras entre as duas empresas são realizadas 
conforme as exigências legais." 

"A Odebrecht não reconhece a autenticidade do suposto email, e reitera que não houve qualquer 
operação de devolução de valores pela Noronha." 

As notas da Noronha 

"Em relação às questões enviadas, esclarecemos que a Noronha Engenharia S.A. é uma empresa 
com 82 anos de tradição em serviços de projetos de Engenharia (ver site wvvw.noronha.com) , com 
vários clientes, entre eles o grupo Odebrecht. Em agosto de 2006,   devido a dificuldades econômicas 
, obtivemos um auxilio financeiro da Odebrecht , que foi integralmente amortizado em agosto de 2011. 
Em 2012 fomos novamente forçados a recorrer a um novo auxilio, no valor de R$ 3 milhões, 
baseado em programa de saneamento de passivos onerosos e de intensificação dos nossos esforços 
comerciais no mercado de engenharia consultiva, elaborado inclusive para motivar a Odebrecht a 
conceder-nos este novo mútuo. Para amortizá-lo, nos comprometemos a realizar pagamentos 
mensais, que inclusive previam ingressos relativos a serviços prestados ao próprio grupo Odebrecht, o 
que inclui o contrato para certificação de qualidade de estruturas no projeto Porto Mariel, em Cuba. 
Infelizmente, não conseguimos honrar a totalidade dos pagamentos devidos, segundo o programa de 
amortização previsto. Deixamos claro que não houve, em nenhum momento, qualquer devolução de 
valores por parte da Noronha à Odebrecht , por conta de nossos contratos. Tínhamos sim, a intenção 
de destinar parte de nossa receita para amortização do mútuo em aberto, o que ainda não foi 
possível." 

"Conforme esclarecemos em email anterior, para amortizar.° mútuo devido à Odebrecht, a Noronha se 
comprometeu a efetivar pagamentos mensais, para os quais nós prevíamos ingressos de recursos de 
serviços prestados a nossos clientes. Serviços prestados inclusive à própria Odebrecht , o que inclui o 
projeto do Porto Manei, mas sem que houvesse vincula ção direta entre qualquer serviço especifico e o 
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pagamento da divida. Nossa intenção era e continua sendo destinar parte de nossa receita para 
amortização do mútuo em aberto, o que ainda não foi possível. 

Em relação aos contratos de mútuo, os mesmos possuem cláusulas de confidencia/idade, o que' 
impede sua divulgação a terceiros, o que é comum em contratos comerciais. Não podemos lhe 
fornecer uma cópia, mas para que não fique dúvida, poderemos mostrá-lo pessoaln -)ente em nosso 
escritório, no Rio Também, para maior clareza , ressaltamos que os pagamentos da Noronha, 
relativos ao mútuo. foram e são feitos por depósitos bancários." 

"Reafirmamos que todas as operações e contratos da Noronha Engenharia S.A. obedecem à 
legislação de forrria.  plena. Esclarecemos novamente que as questões apresentadas por V.Sa. são 
referentes a um contrato de prestação de serviços de engenharia consultiva e a um contrato de mútuo 
. Este último. pretendemos saldar com recursos obtidos pelos serviços prestados por nossa empresa. 
Nosso Setor Jurídico informa que os contratos e demais documentos referentes à nossa empresa 
estão sempre disponíveis para acesso das autoridades competentes. 

Cordialmente 
Bernardo Golebiowski 
Responsável Técnico 
Noronha Engenharia" 

Odebrecht financia fornecedor de obra de porto em Cuba 

Mais sobre Ode brecht  

Nosso jornalismo precisa da sua assinatura  

Voe com a Emirates 
Em suítes da primeira classe e saboreando um Hennessy Paradis. 
Ernirates.corabr 

Ganho R$286 todos os dias 
Trabalhe em casa e ganhe $8.580 por mês. Veja como. 
GuiaDeTrabalho.com  

Noticia direto da fonte. 
O que acontece com a Petrobras sai primeiro aqui no nosso blog. 
petrobras.corn.brgatosedados 

Curtir Congresso em Foco no Twitter e Facebook: 

Seguiff@conge m foco 

Iiiivilcong r ess oetillow.ud . com  brinctici asAeja- as- rlolas - das- dLias- envr esas/ 
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Revistas: 23 empreiteiras pagaram ex-
diretor da Petrobras, sugere PF 

. 	— 23 empreiteiras pagaram um 
"por fora"?De ser uma simples 

coincidência, ou talvez um mal ... 

Desigualdade social como causa da 
violência 

— Por essa lógica, ao 
entrar num ônibus, eu roubaria alguém. 
Mas eu não roubo. Por que isso ... 

Mantega atribui PIB a câmbio, inflação e 
fatores externos 

O PIB não cresce e não 

crescerá porque a classe consumista está 

altamente ... 

Concursos abertos procuram 11.357 
servidores 

Inchar o estado não é a 
solução. Em nada ha a garantia de 
serviços melhores. 

o 
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Núcleo Cível Extrajudicial 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PRDF / CJ / NÚCLE CÍVEL EXTRAJUDICIAL 

IC n°: 1.16.000.00154512014-21 

CERTIDÃO 

Certifico que, nesta data, realizei a distribuição do procedimento em epígrafe por 

correlação à NF n° 1.16.000.001488/2014-81, em cumprimento ao memorando n° 770/2014 à fl. 

02, obtendo do Sistema Único a seguinte ordem de vinculação: 

2° Oficio de Combate à Corrupção (Titular) 

5° Ofício de Combate à Corrupção (Substituto Natural) 

40  Ofício de Combate à Corrupção (Substituto Eventual)- 

Faço, 	portanto, 	a sua movimentação ao 	Gabinete do(a) 	Dr.(a) 

ANSELMO HENRIQUE CORDEIRO LOPES 

por ele(a) ser o(a) ocupante do ofício titular. 

em substituição EVENTUAL ao(à) ocupante do ofício titular, que está em gozo de 

afastamento legal. 

em face da vacância do ofício titular e por ele(a) ser o(a) ocupante do ofício 

substituto(a) NATURAL. 

Brasília/DF, 6 de junho de 2014. 
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2012- 

Ministério Público Federal 

 

PR-OP-0002204!/2014 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Procuradoria da República no Distrito Federal 
Núcleo de Combate à Corrupção 

Ofício 11 0  4.318/2014— IVIPF/PRDF/C OF. DE COMBATE À CORRUPÇÃO 

Brasília, 16 de junho de 2014. 

A Sua Senhoria, o Senhor 
Ricardo Schaefer 
Secretário-Executivo 

Ministério cio Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) 
Esplanada dos Ministérios, Bloco "J" 
CEP.: 70053-900, Brasília-DF 

Ref.: Inquérito Civil n" 1.16.000.001545/2014-21 

Senhor Secretário-Executivo, 

Tramita nesta Procuradoria da República no Distrito Federal (PR/DF) o inquérito 

civil em epígrafe, cujo objeto está descrito na portaria de instauração anexa. 

Diante da necessidade de se instruir o feito, requisito, com fulcro no art. 8", li da .  

Lei Complementar n° 75/1993, que Vossa Senhoria, no prazo de 20 (vinte) dias, encaminhe a esta 
PR/DF: 

. Cópia de todos os memorandos e notas técnicas relativos às tratativas cntre Os 

• Estados do Brasil e de Cuba sobre o apoio financeiro brasileiro a investimentos no 

Porto de Mariel; 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
, Procuradoria da República no Distrito Federal 

"' Núcleo de Combate à Corrupção 

Atenciosamente, 

PR-Dg-0002224 i/20 

Por ocasião de sua resposta, solicito a gentiliza de :lazer referencia ao número do 

procedimento em epígrafe. 

Sem mais para o momento, renovo votos de consideração e estima. 

\ANSELMO HENRIQUE CORDEIRO LOPES 
Procurador da República 
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Tel.: (6113313-5265 / Fax: (61 3313-565 

Ministério Público Federal 
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Oficio n° 4.319/2014 MPF/PRDF/4" OF. DE COMBATE À CORRUPÇÃO 

PR-DF-00022847/2014 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
,f,„ Procuradoria da República no Distrito Federal 

Núcleo de Combate, à Corrupção 

Brasília, 16 de junho de 2014. 
v. 

A Sua Senhoria, o Senhor 
André Alvim de Paula Rizzo 
Secretário-Executivo • 

Câmara de Comércio Exterior (CAMEX) 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) 
Esplanada dos Ministérios, Bloco "J", sala 700 
CEP.: 70053-900, Brasília-DF 

Ref.: Inquérito Civil n" 1.16.000.001545/2014-21 

Senhor Secretário-Executivo, 

Tramita nesta Procuradoria da República no Distrito Federal (PR/DF) o inquérito 

civil em epígrafe, cujo objeto está descrito na portaria de instauração anexa. 

Diante da necessidade de se instruir o feito, requisilo, com lidero 
110 ',11 . 1. 8", li da 

Lei Complementar n° 75/.1993, clue Vossa Senhoria, no prazo de 20 (vinte) dias, encaminhe esta 
PR/D1-7 

 lodos os documentos que guardam pertinência sobre o aporte 
de 1'u:ursos do PROU,

X/Equalização para o suporte do financiatnenlo prestado pelo BNDES de obras de 
modernização do Porto dc Mariel; 

•

• Por ocasião de sua resposta, solicito a gcntiliza de fazer referência ao numero do 
procedimento em epígrafe. 

Sem mais para o momento, renovo votOs de consideração c estima. 

Atenciosamente, 

.ANSELMO I lENRIQUE CORDEIRO LOPES 
P1oculador da República 

SGAS 6(14, Lote 23, Saij :5, 	
CEP: 70.200-640 

Tel (lin 3313-52N5 / Fax: (61) ".',31.;-.5685 
h 

Ministério Público Federnd 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53193083.
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Ministério Público Fede.rol 

 

1'lZ,-1 -W-00023084/201 4  

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Procuradoria da República no Distrito Federal 
Núcleo de Combate à Corrupção .  

Ofício n' 4.357/2014 — MPF/PRDF/4" OF. DE COMBATE À CORRUPÇÃO 

Brasília, 16 cle junho cle 2014. 

A Sua Senhoria, o Senhor 
Luciano Coutinho 
Presidente BNDES 
Banco Nacional do Desenvolvimento 
Avenida República do Chile, 100 
CEP.: 20031-917, Rio de Janeiro/RJ 

Ref.: I»quérito Civil n" 1.16.000.001545/20I 4-21 

Senhor Presidente, 

Tramita nesta Procuradoria da República no Distrito Federal (PR/DF) o inquérito 

civil em epígrafe, cujo objeto está descrito na portaria de instauração anexa. 

Diante da necessidade de se instruir o feito, requisito, com fulcro no art. 8", II. da 

Lei Complementar a° 75/1993, que Vossa Senhoria, no prazo de 20 (vinte) dias, encaininhe a esta 

PR/DF: 

Cópia integral de todos documentos que digam respeito ao financiamento, pelo 

BNDES, de obras no Porto de Mariel, em Cuba; 

Informações detalhadas sobre o histórico do financiamento de obras no Porlo 

de Mord; 

Informações sobre os planos de trabalho c detalhamento de custos das obras de 

reforma do Porto de Moriel; 

4: Informações detalhadas sobre os prazos c condições de 'pagamento do 
N 

financiamento investigado; 

SGAS 604, Lote 23, Sala 115, Brasilia-DF— CEP: 70.200-640 
Tcl.: ((Sn 3313-5268 / Fax: (6113313-5655 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53193083.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Procuradoria da República no Distrito Federal 
Núcleo de Combate à Corrupção 

PR - 1)1? - ( 1 0 023 W l4/2 0 

Informações detalhadas sobre as garantias prestadas para o financiamento, pelo 

BNDES, de obras no Porto de Mariel; 

Cópia de todos os documentos de pagamentos (recibos, notas fiscais etc.) 

vinculados ao contrato de financiamento do BNDES aqui investigado; 

Informações sobre o cumprimento da Resolução n" 50/93 do Senado Federal no 

bojo do contrato de financiamento do BNDES aqui investigado. 

Por ocasião de sua resposta, solicito a gentiliza de fazer referência ao número do 

procedimento em epígrafe. 

Sem mais para o momento, apresento votos de consideração . c estima. 

Atenciosamente, 

ANSELMO HENRIQUE CORDEIRO LOPES \ 
Procurador da República 

 

SGAS 604, Lo1 e 23, Sala 115, Brasília-DF— CEP: 70.200-640 
Te.1.: (6 .11:3313-5262 / Fax: (6113313-5685 

Ministério Publico Federai 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53193083.



rmN  
2 •• 

Nlinisterio Público Federal 

PR-DF-00023065/2014 

rj.:A-7/3  
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 	 .'e) 

,{, Procuradoria da República no Distrito Federal 
- 	

(Pis. 

Núcleo de Combate à Corrupção  
ed 

• --i/i2ne 	é,e''' 

Ofício n" 4.35812014 — MPF/PRDF/4" OF. DE COMBATE À CORRUPÇÃO 

13rasília, 16 de junho cie 2014. 

A Sua Senhoria, o Senhor 
Marcelo Bahia Odebrecht 
Diretor-Presidente 
Construtora.Oclebrecht S.A 
Av. Luís Viana, 2841, Edifício Odebrecht, Paralela 
CEP.: 41730-900, Salvador/BA 

Ref.: Inquérito Civil ti" 1.16.000.00 .1545/2014-21 

Senhor Diretor-Presidente, 

Tramita nesta Procuradoria da República no Distrito Federal (PR/DF) o. inquérito 

civil em epígrafe, cujo objeto está descrito na portaria de instauração anexa. 

Diante da necessidade de se instruir o feito, requisito, com .fulcro no art. 8", II da 

Lei .  Complementar n° 75/1.993, que Vossa Senhoria, no prazo dc 20 (v mie) dias, encaminhe a csia 

P 

Cópia inlegral de todos documentos que digam respeito ao financiamento, pelo 

BNDES, de obras no Porto de Marie', em Cuba; 

Informações detalhadas sobre o histórico do financiamento de obras no Porto 

de Mariel; 

Informações sobre os planos de .  trabalho e detalhamento de custos das obras de 

reforma do Porto de Mariel; 

Informações detalhadas sobre os prazos e.. condições de pagamento do 

financiamento investigado; 

SGAS 604, Lote 23, Sala 115, Brasília-DE— CEP: 70.200-640 
Tcl.: (61133)3-5265 / Fax: (6)13313-5655 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53193083.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Procuradoria da República no Distrito Federal 
Núcleo de Combate à Corrupção 

PR - DEL00023065/2(}14 

Informações detalhadas sobre as garantias prestadas para o financiamento, pelo 

BNDES, de obras no Porto de Mariel; 

Cópia de todos os documentos de pagamentos (recibos, notas fiscais etc.) 

vinculados ao contrato de financiamento do BNDES aqui investigado; 

Informações sobre o cumprimento da Resolução n° 50/93 do Senado Federal no 

bojo do contrato de financiamento do BNDES aqui investigado. 

Por ocasião de sua resposta, solicito a gentiliza de fazer referência ao número do 

procedimento em epígrafe. 

Sem mais para o momento, apresento votos de consideração e estima. 

Atenciosamente, 

ANSELMO HENRIQUE CORDEIRO LOPES 
Procurador da República 

 

SGAS 604, Lote 23, Sala I IS, Brasília-DF — CEP: 70.200-640 

Tel.: (6111313-526R / Fax: (6111 -113-5655 

Ministério Publico Federal 
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MENNTÉRt0 MILICO FEDERAL - 
vfr,Procuradoria da República no Distrito Federal 

Núcleo de Combate à Corrupção 

Oficio n" 4.360/2014 -- M.PElPRDE/4" OF. DE COMBATE À CORRUPÇÃO 

Brasília/DF, 16 de junho dc 2014. 

A Sua Excelência, o Senhor 
Guilherme Guedes Raposo 
Procu rador-Chefe 

Procuradoria cla República no Rio de Janeiro 
Av. Nilo•Peçanha, 31, Centro 
CEP: 20020-100 — Rio de Janeiro/RJ 

Ref.: Inquérito Civil n" 1 .1 6.000.001545/2014-21 

Excelentíssimo Procurador-Chefe, 

Cumprimentando-o cordialmente, solicito dessa Procuradoria da República no 
Rio de Janeiro cópia integml clo inquérito civil n" 1 . 3 0.001.000714/2014-27, para fins dc 

instrução do procedimento em epígrafe, em trâmite nesta Procuradoria da República no Distrito 
Federal. 

Sean mais para o momento, renovo votos de consideração e estima. 

Atenciosamente, . 

ANSELMO HENRIQUE CORDEIRO LOPES 
Procurador da República 

. *(ii./\S 60 ,4, 1.ole. 23, Sala 115, 131 -asilia-Dr - CEP: 70.200-ú4 O Tel ..: (61) 3313-5268 / Fax: (61) 3313 -5685 

 

Ministério Público Frslenul 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL t 

PROCURADORIA DA REPUBLICA — DISTRITO FEDERAL 	,f) 
SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA E ANÁLISE - SNP/SINASSPA 	 .INtictst 

PESQUISA N° 533/2014 

DADOS DO PEDIDO 

UNIDADE GESTORA: 	PROCURADORIA DA REPUBLICA - . DISTRITO FEDERAL / PR-OF 
DATA SOLICITAÇÃO: 	13/06/2014 
SITUAÇÃO: 	 ENCAMINHADO 

DATA ATUALIZAÇÃO: 	13/06/2014 

'NUMERO DO PROCESSO: 1 .16.000.001545/2014-21 

ENVIO DE RP ASSINADO: Não 

ASSUNTO: 	 Solicita-se consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), a fim de verificar se a 
empresa de consultoria Noronha Engenharia S/A possui conta corrente na agência n° 4593 do Banco 
Santander, no município do Rio de Janeiro. 

DADOS DO(A) PROCURADOR(A)  

NOME: 	 ANSELMO HENRIQUE CORDEIRO LOPES 
CARGO: 	 PROCURADOR DA REPUBLICA 
EMAIL: 	 anselmolopes@mptmo.br  

DADOS DO SOLICITANTE 

NOME: 	 ALINNE MENDES CARVALHO 
CARGO: 	 TECNICO DO MPU/AP010 TECNICO-ADMINISTRATIVO/ADMINISTRACAO 
EMAIL: 	 alinnec@prdfmpr.gov.br  

DADOS A SEREM PESQUISADOS: 

QUALIFICAÇÃO 

OUTROS 

-- 	  
IrripFèSSO Oi. 	ALINNE MENDES CARVALHO 
DaLvHota: 	13i0G12014 

Páginà 1 dei 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53193083.



PR-DF-00023066/2014 

• 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Procuradoria da República no Distrito Federal 
Núcleo de Combate à Conupção 

PAPF-i-VDF 
Fi. 	cJJi 

 

Taís - -Nktr.: 

Oficio n°4.35912014 - MPF/PRDF/4" OF. DE COMBATE À CORRUPÇÃO 

Brasília, 16 de junho de 2014. 

A Sua Senhoria, o Senhor 
Presidente da Noronha Engenharia S.A 
Av. Graça Aranha, 226 - 50, 9 0  e 100  andares - Centro 
CEP.: 20030-001, Rio de Janeiro/RJ 

Ref.: Inquérito Civil n" 1.16.000.001545/2014-21 

Senhor Presidente, 

Tramita nesta Procuradoria da República no Distrito Federal (PR/DF) o inquérito 

civil em epígrafe, cujo objeto está descrito na portaria de instauração anexa. 

Diante da necessidade de se instruir o feito, requisito, com fulcro no art. 8 0, II da 

Lei Complementar n° 75/1993, que Vossa Senhoria, no prazo de 20 (vinte) dias, encaminhe a esta 

PR/DF: 

Esclarecimentos a respeito cie sua relação comercial com a conslrulora 

Qdebrecht, em especial sobre a existência de contratos de pres(ação de consultoria 

• c contratos de mútuo realizados entre os anos cle 2005 e 2014;. 

Cópia de todos os contratos de prestação de serviços cle consultoria que 

guardem alguma relação com as obras de reforma do Porto de Mane]; 

Cópia de todos os documentos que sejam resultado da consultoria prestaria para 

o controle de qualidade de projetos de diversas estruturas do Porto de Maricl. 

SGAS 604, Lote 23, Sala 115, Brasília-DF -- CEP: 70.200-640 
Tel.: (6113313-5268 / Fax: (6 .113313-5685 

Ministério Público Federal 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
,f7  Procuradoria da República no Distrito Federal 

Núcleo de Combate à Corrupção 

1'12.-1)F -00023066120 1.4 

Por ocasião de sua resposta, solicito a gentiliza de fazer referencia ao número do 

procedimento em epígrafe. 

Sem mais para o momento, apresento votos de consideração e estima. 

Atenciosamente, 

ANSELMO HENRIQUE CORDEIRO LOPES 
Procurador da República 

 

SGAS 604, Lote 23, Sala 115, Brasília-DF — CEP: 70.200-640 
Tel.: (6113313-5265 / Fax: (6n 3313-5655 

h/tinis-ferio Público Federal 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Procuradoria da República no Distrito Federal 

Putir»F 

Fi. 
Taís -  /-3 

CERTIDÃO 

Notícia de Fato 

1.16.000.001545/2014-21 

Certifico e dou fé que, na presente data, encaminhei os autos em epígrafe ao 2° -  
Ofício de Combate .  à Corrupção, Dr. Paulo Roberto Gaivão -  de Carvalho, titular do referido 
procedimento. 

Brasília, 20 de junho de 2014. 

AIANNE, MENDES CARVALHO 

Técnica Administrativo 
Matricula 23612-8 

SGAS 604, Lote 23, Sala 115, 13rasilia-DF - CEP: 70.200-6110 
Tel.: (61) 3313-5268 / Fax: (61)3313-5685 

 

Ministério Público Federni 
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JU NTADA  
Nesta data faço juntada aos presentes 

ve,s fr-euí,-a 
Técnico Administrativo 

tvlatrícuia: 23.427-3 

autos et- 	2. _ rrtr.: 
r2L-1 

,  

	

de 20 		 
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ADVOGADOS 

E 
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-Dl 
MPF-FIVW--  

Fl. 	c-j---4" 
- 	-3 

  

ILUSTRÍSSIMO SENHOR DOUTOR PROCURADOR DA REPÚBLICA NO 

DISTRITO FEDERAL - NÚCLEO DE COMBATE À CORRUPÇÃO 

Inquérito Civil n° 1.16.000-00.15.45/2014-21 

, 

' o e,& 
NORONHA ENGENHARIA S/A, nos autos do inqN'il 

em epígrafe, vem, por seus procuradores, respeitosamente à presença 

de Vossa Senhoria, requerer vista e cópia integral dos autos, bem como 

a juntada do anexo instrumento de mandato. 

Termos em que, 

Pede deferimento e juntada. 

Rio de Janeiro, 26 de junho de 2014. 

(b1..:E9)-  Tatffiana de G, _valho Costa OAB/RJ 119.367 

Túlid Memorfa Carneiro Ribeiro, OAB/RJ 176.567 

f,r0P • 

Fer andaFLischer Casagrande, OAB/ RJ 185.925 
/y)  

LC cti4 1.:5 

LR-c-24 	c,‘ 

gesehldf,lna ScOatxr‘,..iwiciiPkt3F) 

E rM6-L2 	às  

En;quIrl Lopes Borges 
2 -LF75.5 

Av Rio Bronco 133, Solo 1907, Centro - Rio de Janeiro, RJ - Brasil - CEP 20040-006 - 55 21 3549.9900 
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EL 	c>°  
Tais - 

PROCURAÇA0 

Pelo presente instrumento particular de mandato, NORONHA ENGENHARIA SIA, 

pessoa jurídica de direito privado, com sede à Av. Graça Aranha, 226/ 9° anda, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n° 33.451.311/0001-26, neste ato representada por sua 

diretora, Enga Moema Pará Noronha, brasileira, casada, engenheira, portadora da 

carteira de identidade n° 861-06931-61D, expedida pelo CREA-RJ, inscrita no 

CPF/MF sob o n° 367.019.987-04, nomeia e constitui como seus procuradores, 

TATHIANA DE CARVALHO COSTA e TULIO MEMORIA CARNEIRO RIBEIRO, 

inscritos na OAB/RJ, respectivamente, sob os números: 119.367 e 176.567, 

integrantes da sociedade CARVALHO COSTA ADVOGADOS, com escritório à 

Avenida Rio Branco, 133/ 1907 — Centro — Rio de Janeiro — RJ, cep: 20040-006, 

outorgando-lhes os poderes da cláusula ad judicia et extra, a fim de obter cópia 

integral do inquérito civil n. 1.16.000-00.15.45/2014-21, ora em trâmite perante a 

Procuradoria da República no Distrito Federal, Núcleo de Combate à Corrupção, 

bem corno de apresentar resposta ao ofício n. 4359/2014, podendo para tanto 

praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. 

Rio de Janeiro, 26 de junho de 2014. 

NORONHA ENGENHARIA S.A. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53193083.



SUBSTABELECIMENTO 

Pelo presente instrumento particular de mandato, 

substabeleço com reserva de iguais poderes, ao advogado Marcio 

Gesteira Palma, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/DF 

sob o n. 21.878, com endereço profissional à SHS, Qd. 6, Conj. A, 

Bloco C, sala 1119, DF, nos poderes à mim conferidos por 

NORONHA ENGENHARIA S/A, especialmente para extrair copia 

integral do inquérito civil n. 1.16.000.001545/2014-21, ora em 

trâmite perante a Procuradoria da República do Distrito Federal do 

Núcleo de Combate à Corrupção, podendo praticar todos os atos 

inerentes ao fiel cumprimento do presente mandato, sendo vedado o 

substabelecirnento a terceiros, exceto para advogados e estagiários 

da sociedade de advogados. 

Rio de Janeiro, 26 de junho de 2014. 

fLjLatiOdt 
TAT IANA DE ÇARVALHOYOSTA 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53193083.
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Guia de Reccdhirnene) da União - GFill 

• 
nç. 

v.• 

Nome dci Contribuinte / Recolhedor: 
Luisa Gabriela Assunção da Silva 

.GRU SIMPLES 
Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. 

[-STN554E79300ED7E8E6F0181381E257696ED] 

-• 	 -•__ ---• 

Nome da Unidade Favorecida: 
PROCURODORIA a REPIJISLICP. -00 

Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva 
responsabihdade do contribuinte, que deverá, em caso de 
dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. 

SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE 
(+) Mora / Multa 

' 

(+) Juros / 

Outros 

(.) Valor T 

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 

02/07/2014 - 	AUTO-ATENDIMENTO 	- 	15.11.47 

5715070849 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO 

CLIENTE: LUISA GABRIELA ASSUNCAO D 
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I 
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3,80 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
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• 

Código de Recolhimento 	I' 

 

! 	
10022-0 

.. 

'v'encirri.rito 

CNP,' ou CFF do Contribuinte 

; 
Número de Referência 	 1 	 100220 

I Compeiencia 	 07;2014 

31/0712014 

004.352.501-01 

Nome do Contribuinte / Recolhedor: 
Luisa Gabriela Assunção da Silva 

Nome da Unidade Favorecida: 
PROCURADORIA DA REPUBLICA - DF 

informações in:eridas nes.s. a guia são de e.-clusiva 
responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de 
dúvidas, consultar a Unidde,Favorecida dos recursos. 
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Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 

Guia de Recolhimento da União - GRU 

Código de Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO 

Númerode
Codigo de Barras 	89900000000-0 

95523161882-9 

CompeténeD ata do pagamento 
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Vencime MM/AAAA 
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(.) Valor da Va 1 or es Cheque 
( . )0 ,,,, r,,,,Valor Total 
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0,00 
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- SP. CONTRIBURTE: 

02/07/2014 1, 
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• MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 

2° Ofício de Combate- à Corrupção 

Ref.. Inquérito Civil Público n° 1.16.000.001545/2014-21 

Certidão 

Certifico que, nesta data, a Sra. Luisa Gabriela Assunção da Silva, advogada, 

OAB 11912-E, CPF n°004.362.501-01, obteve cópia integral destes autos. 

Brasília, 02 de julho de 2014. 

• 
Tais-Giiitçalves Pereira 

Matrícula 23427-3 
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JUNTADA 
Nesta data faço juntada aos presentes 

autos  ri'à QYACk...d.LQ/r4.; .  
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rn. ls 	131"VeS fira 
Técnic.o .dministrativo 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 

2° Ofício de Combate à Corrupção 

Certidão 

Ref: Inquérito Civil n° 1.16.000.001545/2014-21 

Certifico que, nesta data, foram desentranhados destes autos e juntados ao anexo 

sigiloso os documentos de fls. 32/12 (numeração original), em cumprimento ao Despacho n° 

3149/2015. 

Brasília, 08 de abril de 2015. 

(--14 ~5:2  
Tais GonOlves Pereira 

Matrièula 23427-3 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53193083.
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Tais Gonçalves Pereira (PR.DF) - Prorrogação de prazo para resposta ao Ofício rt° 

.4318/2014/PG/PRDF/MPF 

De: 	Tais Gonçalves Pereira (PR.DF) 

Para: 	se@mdic.gov.br  

Data: 	16/07/2014 15:25 

Assunto: Prorrogação de prazo para resposta ao Oficio n° 4318/2014/PG/PRDF/MPF 

Prezados, 

conforme contato telefônico, de ordem do Dr. Paulo Gaivão, informo-lhes que foi deferido o pedido de 

prorrogação de prazo para resposta ao Oficio n° 4318/2014/PG/PRDF/MPF, de 16/06/2014, por mais 30 

(trinta) dias. 

Atenciosamente, 

Taís Gonçalves Pereira 

. (61) 3313-5489 

Gab. Dr. Paulo Roberto Gaivão de Carvalho 

Procuradoria da República no Distrito Federal - MPF 

file:///C:/Users/TaisG/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/53C69976SERVIDORESPO... 16/07/2014 
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53193083.
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Matr.: 23427-3 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 	• 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 

2° Oficio de Combate à Corrupção 

Certidão 

Ref: Inquérito Civil n° 1.16.000.001545/2014-21 

Certifico que, nesta data, foram desentranhados destes autos e juntados ao anexo 

sigiloso os documentos de fls. 44/57 (numeração original), em cumprimento ao Despacho n° 

3149/2015. 

Brasília, 08 de abril de.2015. 

Tais Gonç61ves Pereira 
Matrícula 23427-3 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53193083.



Tais Gonçalves Pereira (PR.DF) - Prorrogação de prazo para resposta ao Ofício n° 
4357/2014-1V1PF/PRDF/4° OF. DE COMBATE À CORRUPÇÃO 

... 

De: 	Tais Gonçalves Pereira (PR.DF) 

Para: 	gpgab@bndes.gov.br  

Data: 	18/07/2014 15:03 

Assunto: Prorrogação de prazo para resposta ao Ofício n° 4357/2014 -MPF/PRDF/4° OF. DE COMBATE À 

CORRUPÇÃO 

Prezados, 

conforme contato telefônico, de ordem do Dr. Paulo Gaivão, informodhes que foi deferido o pedido de 

prorrogação de prazo para resposta ao Ofício n° 4357/2014-MPF/PRDF/4° OF. DE COMBATE À 

CORRUPÇÃO, de 16/06/2014, por mais 30 (trinta) dias. 

Atenciosamente, 

Taís Gonçalves Pereira 

(61) 3313-5489 

Gab. Dr. Paulo Roberto Gaivão de Carvalho 

Procúradoria da República no Distrito Federal - MPF 

file :///C :/U sers/Tai sG/AppDatafLocal/Temp/XPgrpwi se/53 C9374F SERVIDORESPO... 18/07/2014 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 

20 Ofício de Combate à Corrupção 

Certidão  

Ref: Inquérito Civil n° 1.16.000.001545/2014-2I 

Certifico que, nesta data, foi desentranhado destes autos e juntado ao anexo 

sigiloso o documento de fl. 59 (numeração original), em cumprimento ao Despacho n° 

3149/2015. 

Brasília, 08 de abril de 2015. 

-r 

Tais Gonç ves Pereira 
Matrícula 23427-3 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53193083.
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Tais Gonçalves Pereira (PR.DF) - Prorrogação de prazo para resposta ao Ofício n° 

4357/2014-MPF/PRDF/4° OF. DE COMBATE À CORRUPÇÃO 
• 

De: 	Tais Gonçalves Pereira (PR.DF) 

Para: 	gpgab@bndes.gov.br  

Data: 	18/08/2014 17:45 

Assunto: Prorrogação de prazo para resposta ao Ofício n° 4357/2014-MPF/PRDF/4° OF. DE COMBATE À 

CORRUPÇÃO 

Prezados, 

conforme contato telefônico, de ordem do Dr. Paulo Gaivão, informo-lhes que foi deferido o pedido de 

prorrogação de prazo para resposta ao Ofício n° 4357/2014-MPF/PRDF/4° OF. DE COMBATE À 

CORRUPÇÃO, de 16/06/2014, por mais 15 (quinze) dias, a contar do dia 12 de agosto de 2014. 

Atenciosamente, 

Taís Gonçalves Pereira 

(61) 3313-5489 

Gab. Dr. Paulo Roberto Gaivão de Carvalho 

Procuradoria da República no Distrito Federal - MPF 

file :///C JUsers/TaisG/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/53 F23 BAO SERVIDORESPO... 18/08/2014 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDÉRAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 

2° Ofício de Combate à Corrupção 

Certidão 

Ref: Inquérito Civil n° 1.16.000.001545/2014-21 

Certifico que, nesta data, foram desentranhados destes autos e juntados ao anexo 

sigiloso os documentos de fls. 61/247 (numeração original), em cumprimento ao Despacho n° 

3149/2015. 

Brasília, 08 de abril de 2015. 

in■ 
Tais Go 	lves Pereira 

Matrícula 23427-3 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53193083.
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 

DESPACHO N 0 ;01 /2014/PG/PRDF/MPF 

2 °  OFÍCIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO 

.INQUÉRITO CIVIL N° 1.16.000.001545/2014-21 

Tendo em vista que virão aos autos documentos 

classificados como sigilosos, determino o sigilo deste inquérito  

civil. 

Oficie-se à Secretaria Executiva do MDIC, em 

resposta ao Ofício no 199/2014/SE - MDIC, de 14 de agosto de 2014, 

informando que a documentação solicitada no Ofício no 4.318/2014- 

MPF/PRDF/4 0  OFÍCIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO poderá ser entregue 

diretamente ao servidor a seguir indicado, que se responsabilizará 

pelo cumprimento das exigências para a preservação do sigilo da 

informação: 

Cleiton Bandeira Sena 

Assessor-Chefe 

Assessoria de Pesquisa e Análise - ASSPA - PR/DF 

SAS Quadra 03, BI. J, Anexo III da PGR 

Brasília-DF CEP 70070-925 

Em seguida, oficie-se ao BNDES, em resposta ao 

Ofício 557/2014 - BNDES GP, de 20 de agosto de 2014, reiterando os 

termos do Ofício no 4.357/2014 - MPF/PRDF/4 0  OFÍCIO DE COMBATE 

CORRUPÇÃO, com cópia da sentença proferida na Ação Civil Pública no 

60410-24.2012.4.01.3400, registrando que a entidade está obrigada ao 

fornecimento das informações solicitadas ç em razão da decisão 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53193083.



si 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 

proferida na Ação Civil Pública, que tem efeito executório imediato 

nos termos do art. 14 da Lei 7.347/85. 

Brasília, 28 de agosto de 2014. 

Paulo Roberto G ao de Carvalho 
Procurador da República 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53193083.
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

. SEÇÃO JUDICIÁRJA DO DISTRITO FEDERAL 

Processo N° 0060410-24.2012.4.01.3400 - 20 VARA FEDERAL 
N° de registro e-CVD 01402.2014.00203400.1.00224/00128 

SENTENÇA/2014 	- 20 VARA 
PROCESSO 	: 60410-24.2012.4.01.3400 
CLASSE 7100 	: AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
REQTE 	 : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
REQDO 	 : BANCO NACIONAL DE DESENOLVIMENTO ECONÔMICO E 

SOCIAL - BNDES 

SENTENÇA 

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

contra o BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL — BNDES, em 

que objetiva a condenação do réu na "obrigação de fazer, consistente em tornar públicas, nos 

termos da Lei n° 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 intermediadb 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 por esse d. Juízo, sob pena de multa diária de R$ 

Documento assinado digitalinente pelo(a) JUIZA FEDERAL ADVERCI RATES MENDES DE ABREU em 18/08/2014, com base I a Lei 11.419 de 

19/12/2006. 
Kautenticidade deste poderá ser verificada em http://wv ^v trfl jus.br/autenticidade, mediante código 42811103400287 

Pág 1/12 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL 

Processo N°0060410-24.2012.4.01.3400 - 20' VARA FEDERAL 
N° de registro e-CVD 01402.2014.00203400.1.00224/00128 

50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento." (fls. 19v/20) 

Requer, ainda, a declaração de ilegalidade do disposto no art. 5 0 , § 1°, do Decreto n° 

7.724/2012, para afastar interpretação que possa retirar o BNDES/BNDESPAR do âmbito de 

incidência da lei n° 12.527/2011, e a condenação do réu na obrigação de repassar à 

Controladoria-Geral da União, ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério Público Federal as 

informações que lhes forem requisitas, 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. 

Aduz, em suma, que foi instaurado perante a Procuradoria da República do Distrito 

Federal procedimento administrativo de investigação preliminar, posteriormente .  convertido em 

Inquérito Civil Público n° 1.16.000.002510/2011-67, com a finalidade de verificar a regularidade da 

participação do réu, mediante apoio financeiro em fusões ou outras reorganizações societárias 

entre grandes grupos econômicos, e que, diante disso, requisitou à Presidência do BNDES 

informações e documentos pertinentes, porém, este se recusou ao atendimento à solicitação, 

alegando necessidade de preservação da privacidade dos atos atinentes à gestão bancária. 

Assevera 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 o o interesse público" (fl. 05). 

Ressalta que a negativa do réu em fornecer as informações viola os princípios 

constitucionais da publicidade/transparência e afronta aos dispositivos da lei 12.527/2011 — lei de 

acesso a informação, tendo em vista a natureza pública dos recursos utilizados pelo BNDES para 

apoiar financeiramente empreendimentos sociais e econômicos. 

Diz que 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 

Documenta assinado digitalmente pelo(a) JUIZA FEDERAL ADVERCI RATES MENDES DE ABREU elo 18/08[2014, com base na Lei 11.419 dc 

19/12/2006 	 • 
A autenticidade deste poderá ser veriticada em hitp //www trfl jus br/aulenticidade, mediante código 42811103400287 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL 

Processo N° 0060410-24.2012.4.01.3400 - 20' VARA FEDERAL 
N° de registro e-CVD 01402.2014.00203400.1.00224/00128 

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. 

Sustenta, ainda que o disposto no art. 5 0 , § 1° do Decreto n° 7.724/2012, que 

regulamentou a lei de acesso à informação não tem o condão de retirar o BNDES ou a 

BNDESPAR do âmbito de incidência da norma. 

Inicial instruída com os documentos de fls. 22/166. 

A apreciação do pedido de antecipação de tutela foi reservada para depois da 

contestação (fl. 177), apresentada às fls. 179/286, na qual o réu alega, preliminarmente, a 

ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal, sua ilegitimidade passiva quanto às obrigações, 

deveres e informações da BNDESPAR, impossibilidade jurídica do pedido e necessidade de 

integração da União à lide. 

No mérito sustenta, em suma, que não houve recusa em atender às solicitações do 

Ministério Público, tendo sido respondidos objetivamente os questionamentos e encaminhados 

vários documentos, porém, afirma 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 infornagções junto 

ao réu. 

Afirma que a pretensão do autor "é contrária à LC n° 105/2001, no tocante ao sigilo 

bancário e/ou ao Decreto n° 7.724/2012 e ao art. 5°, 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 

Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZA FEDERAL ADVERC1 RATES MENDES DE ABREU em 18/08/2014, com base na Lei 11.419 de 
19/12/2006 
A autenticidade deste poderá ser vet ificada em http://www  tril jus br/autenticidade, mediante código 42811103100287 
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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL 
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N° de registro e-CVD 01402.2014.00203400.1.00224/00128 

do BNDES, também está sujeita ao regime do sigilo'empresarial. 

Diz, ainda, que 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 

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. 

6°. 

Nesse ponto, destaca que cumpre a lei de acesso à informação, conforme pode se 

verificar do seu portal de acesso à informação. 

Ressalta que os sigilos bancário e empresarial têm fundamento constitucional 

estampados no art. 5°, X e XII da carta magna, e assim, como instituição financeira que é, tem o 

dever legal de preservá-los. 

Ao final, requer a improcedência do pedido. 

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido — fls. 288/290. 

Réplica — fls. 295/316. 

O autor interpôs agravo de instrumento — fls. 317/329. 

A União requereu sua intervenção no feito como assistente do requerido (fls. 

332/338), o que foi deferido (fl. 340). 

As partes não requereram a produção de provas. 

É o relatório. DECIDO. 

Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZA FEDER_AL ADVERC1 RATES MENDES DE ABREU em 18/08/2014, com base na Lei 1 L419 de 

19/12/2006. 
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www  trfLjus.br/autemicidade mediante código 42811103400287. 
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Afasto a preliminar de ilegitimidade ativa, tendo em vista que o objeto desta demanda 

se insere no contexto das atribuições ministeriais, previstas nos arts. 127 e 129 da constituição 

federal. 

Ressalte-se, contudo, que apesar disso não pode postular em . nome da Controladoria 

Geral da União e do Tribunal de Contas da União, que possuem suas próprias representações, o 

que os capacita para buscar, por si próprios, os direitos inerentes às suas atribuições, não 

cabendo tal mister ao Ministério Público Federal. 

Portanto, quanto ao pedido de condenação do réu na obrigação de repassar à 

Controladoria-Geral da União e ao Tribunal de Contas da União as informações que lhe forem 

requisitadas, em procedimentos de suas competências, declaro a ilegitimidade ativa do autor. 

Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva do BNDES quanto às obrigações, 

deveres e informações da BNDESPAR, tendo em vista que por ser esta (BNDESPAR) uma 

subsidiária integral, tem como único acionista o BNDS, que possui o seu controle total, podendo, 

como tal, responder por todos os seus atos. 

Quanto à preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, "a jurisprudência do STJ 

tem entendimento orientador de que a possibilidade jurídica do pedido corresponde à inexistência 

de vedação explícita no ordenamento jurídico para o ajuizamento da demanda proposta. 

Acrescenta que a impossibilidade jurídica, de que tratam os arts. 267, t e 295, parágrafo único, III, 

do CPC, é aquela aberrante, identificada primo oculi" (AGRESP n° 772838), o que não ocorre no 

caso. 

Analisadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito. 

O BNDES, empresa pública federal, é destinado ao exercício de atividades 

bancárias e Operações financeiras, com apoio financeiro a entidade públicas e privadas, 

constituído por recursos públicos e, conforme se depreende de seu sítio eletrônico — 

www.bndes.gov.br  -, tem por finalidade a concessão de estímulos aos particulares para o 

desenvolvimento de projetos que contribuam para o desenvolvimento social, cultural e 

Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZA FEDER_AL ADVERC1 RATES MENDES DF: A BR.EU  em 18/0812014, com base na Lei 11 419 de 
19/12/2006. 

A autenticidade deste poderá ser 'verificada em http.//www.tifl.jus,.br/autenticidade. mediante código 4281.1103400287. 
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tecnológico, verbis: 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 
empresa pública federal, é hoje o principal instrumento de financiamento de longo 
prazo para a realização de investimentos em todos os segmentos da economia, 
em uma política que inclui as dimensões social, regional e ambiental. 

Desde a sua fundação, em 1952, o BNDES se destaca no apoio à 
agricultura, indústria, infraestrutura e comércio e serviços, oferecendo condições 
especiais para micro, pequenas e médias empresas. O Banco também vem 
implementando linhas de investimentos sociais, direcionados para educação e 
saúde, agricultura familiar, saneamento básico e transporte urbano. 

O apoio do BNDES se dá por meio de financiamentos a projetos de 
investimentos, aquisição de equipamentos e exportação de bens e serviços. Além 
disso, o Banco atua no fortalecimento da estrutura de capital dás empresas 
privadas e destina financiamentos não reembolsáveis a projetos que contribuam 
para o desenvolvimento social, cultural e tecnológico. 

Portanto, ao contrário das demais instituições financeiras, o BNDES não visa aferir 

lucro nas suas operações, mas atingir interesses públicos relacionados, com investimentos em 

todos os segmentos da economia. 

Dessa forma, em que pese sua natureza jurídica de direito privado, é empresa 

pública federal e 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 - editada com a finalidade-de se 

consolidar o principio da transparência no âmbito da administração pública direta e indireta, 

sujeitando também a estas mesmas regras as entidades privadas que com ele contratar. 

A propósito, transcrevo os arts. 1°, 2° e 3° da lei 12.527/2011: 

Art. 1 2  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 ,nc,s0xxxlii do arl, So  no  inciso II do § 3 0  do art. 37  e no § 2° do  

art. 216 da Constituição Federal.  

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei: 

• Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZA FEDERA I- ADVERCI RATES MENDES DE ABREU em 18/08/2014, com base na Lei !1.419 dc 
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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 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Art. 29  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. 

Parágrafo único. A publicidade a que estão submetidas as entidades citadas no 
caput refere-se à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, 
sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas. 

Art. 3° Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito 
fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade 
com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes 
diretrizes: 

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; 

II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de 
solicitações; 

III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da 
informação; 

IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração 
pública; 

V - desenvolvimento do controle social da administração pública. 

Ocorre que, o réu entende que em face do que dispõe o art. 22 da lei 12.527/2011, 

-assim como o § 1° do art. 5° e art. 6° do decreto n° 7.724/2012 que a regulamenta, não está 

obrigado, ao contrário, está impedido, de divulgar dados das operações financeiras realizadas 

com instituições privadas. 

A propósito, transcrevo os referidos dispositivos, verbis: 

Lei 12.527/2011 

Art. 22 - O disposto nesta Lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e 
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de segredo de justiça nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da 
exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou 
entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público. 

Decreto 7.724/2012 

Art. 52  Sujeitam-se ao disposto neste Decreto os órgãos da administração direta, 
as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de 
economia mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela 
União. 

§ 1 2  A divulgação de informações de empresas públicas, sociedade de economia 
mista e demais entidades controladas pela União que atuem em regime de 
concorrência, sujeitas ao disposto no art. 173 da Constituição,  estará submetida às 
normas pertinentes da Comissão de Valores Mobiliários, a fim de assegurar sua 
competitividade, governança corporativa e, quando houver, os interesses de 
acionistas minoritários. 

§ 22  Não se sujeitam ao disposto neste Decreto as informações relativas à 
atividade empresarial de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado obtidas 
pelo Banco Central do Brasil, pelas agências reguladoras ou por outros órgãos ou 
entidades no exercício de atividade de controle, regulação e supervisão da 
atividade econômica cuja divulgação possa representar vantagem competitiva a 
outros agentes econômicos. 

Art. 60  O acesso à informação disciplinado neste Decreto não se aplica: 

I- às.  hipóteses de sigilo previstas na legislação, como fiscal, bancário, de 
operações e serviços no mercado de capitais, comercial, profissional, industrial e 
segredo de justiça; e 

II - às informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos 
ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 
Estado, na forma do 

Entendo que a exceção constante do art. 22, ora transcrito, não abarca o BNDES, 

uma vez que as atividades de fomento estatal, ainda que decorrentes de contratos com empresas 

privadas, não constituem exploração direta de atividade econômica pelo Estado, e, ainda, que a 

divulgação de todos os dados das operações realizadas com empresas privadas não viola os 

Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZA . FEDERAL ADVERCI RATES MENDES DE A BRE.0 em 18/0812014, com base na Lei .4)9 de 
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princípios que garantem o sigilo fiscal e bancário destas. 

De fato, é indevida a inserção das operações do BNDES em empresas privadas no 

âmbito da exceção feita pela lei 12.527/2011 (art. 22) e seu decreto regulamentador (§ 1° do art. 

5° e art. 6°), uma vez que ao contratar com o poder público, tais empresas se sujeitam às regras 

de direito público, e, portanto, à lei da transparência. 

Dessa forma, não pode o réu, com fundamentado na LC 105/2011, que dispõe 

sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, se esquivar de inserir suas operações•no 

âmbito de incidêncFa da lei da transparência. 

Assim, revendo meu posicionamento adotado quando do exame preliminar do feito, 

constato que o BNDES se sujeita, de forma direta, à lei 12.527/2011, o que significa que merece 

provimento o pedido do autor na condenação do réu na obrigação de fazer, consistente em tornar 

públicas, nos termos da Lei n° 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. 

Ademais, em face dos amplos poderes de investigação conferidos ao Ministério 

Público - art: 129, incisos VI, VIII, da Constituição Federal, e art. 8°, incisos II e IV, e § 2°, da Lei 

Complementar n° 75/1993 -, e levando-se em consideração que o BNDES é uma empresa pública 

federal, que gerencia recursos públicos, é patente que o autor tem direito de acesso às 

informações que forem solicitadas ao réu em procedimento de sua competência. 

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 
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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. 

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. 

Alegação do Banco impetrante de não poder informar os beneficiários dos 
aludidos empréstimos, por estarem protegidos pelo sigilo bancário, previsto no 
art. 38 da Lei n° 4.595/1964, e, ainda, ao entendirnento de que dirigente do Banco 
do Brasil S/A não é autoridade, para efeito do art. 8°, da LC n° 75/1993. 

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. 8°, incisos II e IV, e § 2°, da Lei Complementar n° 
75/1993. 

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. Principio 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 crediticia 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 n° 8.427/1992. 

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

Ante o exposto: 

1) JULGO EXTINTO O PROCESSO sem exame do mérito em relação ao pedido 

de condenação do réu na obrigação de repassar à Controladoria-Geral da União e ao Tribunal de 

Contas da União as informações que lhe forem requisitadas, em procedimentos de suas 

competências, nos termos do art. 267, VI, do CPC. 
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2) JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o réu na obrigação de fazer, 

consistente em tornar públicas, nos termos da Lei n° 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 pbr 

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. 

5°, § 1°, do Decreto n° 7.724/2012, que retirar o BNDES e sua subsidiária integrar BNDESPAR do 

.âmbito de incidência da lei n° 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. 

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Encaminhe-se cópia desta sentença, via email, ao gabinete do em. relator do agravo 

de instrumento (fls. 317/329). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se 
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Brasília, 18 de agosto de 2014 

ADVERCI RATES MENDES DE ABREU 

Juíza Federal Titular da 20 Vara/DF 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 

SWS Quadras. 603/604 - Lote 23 - Ed. Sede da PR/DF - Gabinete 124 - 

Brasília-DF' - CEP 70200-640 
Fone: (61) 3312-5429 Fax (61) 3313-5496 

Ofício no 6646/2014/PG/PRDF/MPF 

Brasília, 28 de agosto de 2014. 

A Sua Senhoria o Senhor 
Ricardo Schfer 
Secretário Executivo 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
Esplanada dos Ministérios, Bloco "J" 
70053-900 	Brasília - DF 

Z4Issunto: Dedos de servidor 
Inciuáritc4 Civil n °  1.16.000.0015 2,512014-21 

CO ?. 
Senhor Secretário Executivo, 

Em resposta ao Oficio n °  199/2014/SE - MDIC, de 14 de 

agosto de 2014, informo a Vossa Senhoria Que a documentação solicitada no 

Ofício no 4.318/2014-MPF/PRDF/4 0  OFÍCIO DE COMBATE Ã CORRUPÇÃO poderá ser 

entregue diretamente ao servidor a seguir indicado, que se 

responsaLdlizará pelo cumprimento das exiqências para n preservação do 

sigilo da infurmação 

mssessor-Chefe 

Assessoria de Pesquisa = Anális(,  - ASSPA - PR/DF 

SAS Quadra 03, Bl, J, Anexo III da POR 

Brasília-DE' CEP 70070-925  

Atenciosâmente, 

PAULO ROBERTO GALvãã'',pE CARVALHO 

Procurador da Reptiblica 

II (RU, oh ■ io 	 21 1 	 1.11i1(' 
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fs'l N lSfÉRIÚ PUBLICO FEüERIAL, 

PROCURADORIA DA 	PÚBL. rei'. NO L-) ST!: i:TO FEDERAL, 

Scps Quadras 603/604 -.Lote 23 - Ed. Sede da PR/DF - Gabinete 124 - 
Brasília-DF - CEP 70200-640 

Fone: (61) 3313-5439 Fax: •(61) 3312,549 

Oficio no 6648/2014/PG/PRDF/MPF 

Brasília, 28 de agosto de 2014. 
A Sua Senhoria o Senhor 
Luciano Coutinho 
Presidente 
Banco Nacional de Desenvolvimento EcOnóMiCo e Social - EUDES 
Avenida República do Chile, 100 - Rio de Janeiro 

20031-917 - Rio de Janeiro - RJ 

Assunto: Sgnlicitst inferwações- 
Referância: InaéritQ Civil -n 9  1.16:000.001545/2014-21 

Senhor Presidente, 

Tramita nesta Procuradoria da .República o Inquérito 

Civil em epígrafe, cujo objeto .  está descrito na portaria de instauração 

em anexo. 

A fim de instruir 	feito, em resposta ao Ofício 

557/2014 .  - BNDES GP, de 20 de agosto de 2014, reitero os termos do Oficio 

n' 4.357/2014 MPF/PRDF/4" OFÍCIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO anexa). 

Reçjístro que ess..f.). 'entidJtde está obr.igda au .jornecimenLe, klas infc,rmações 

solicitadas em razão da isão prorida ia Acão Civii Pública no C0410- 

7 4, 7 012,4,01.3400 	i ,:(Spia 	também aoe -,-;:,,O, ' ciue 	tem eleito ecu: frio 

mediato nGs termos d.o art. 14 da Lei 7,34M5. 

Atenciosamente, 

PAULO ROBERTO GALVAODE CARVALHO 

Procurador daRépública 
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T.'R/D17- 

Taís - Nitatr.: 23427-3 _ 

MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ES FADO DO Rio DE JANEIRO 
Av. Nilo Peçanha, n°31, Sala 902, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20020-100 

TEL.: (21) 3971-9391/FAx: (21) 3971-9366 
Ofício n° 10133114/PR/RJ/GAB/CB. 

Ref.: IC MPF/PR/RJ n° 1.30.001.00071412014-27 

Rio de Janeiro, 8 de agosto de 2014 

--- 

Prezado Colega, 

Cumprimentando-o 	cordialmente, 	ve otOr„`;;IiMie''n te 

encaminhar, em anexo, a cópia integral digitalizada do IC n° 

1.30.001.000714/2014-27, em atenção ao seu Ofício n° 4360/2014 — 

MPF/PRDF/4° OF. DE COMBATE A CORRUPÇÃO. 

Atenciosamente, 

CARLOS ALTO BERMO D NATAL 
Procurador da Repú lica 

Ao Colega Anselmo Henrique Cordeiro Lopes 
Procuradoria da República no Distrito Federal (PR/DF) 
SGAS 604, Lote 23— Sala 115- Brasília/DF, CEP: 70.200-640 

'Favor fazer referência ao número do procedimento no envelope  da resposta oferecida, 
que deverá. ser encaminhada à Divisão de Tutela Coletiva - DTC da Procuradoria da 
República no Estado do Rio de Janeiro - Av. Nilo Peçanha n° 31- 2' andar - Centro - CEP.: 
20.020-100 - Rio de Janeiro-RJ - Te!: (21) 3971-9300 Fax: (21) 3971-9478" 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53193083.



-MPF-PRiDF 

Fl. 
Taís - Matr.: 234:tT:3 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53193083.
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53193083.



PF-PR/DF 
Ff. 	Cl 
Tais-. atr.: 23427-3 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 

2° Ofício de Combate ã Corrupção 

Ref: Inquérito Civil n° 1.16.000.001545/2014-21 

JUNTADA 

Certifico que, nesta data, faço juntada aos presentes autos do expediente PR-

DF-0036278/2014 (pedido de cópia a partir da fl. 32 do Inquérito Civil). 

Brasília, 16 de setembro de 2014. 

TAIS GONÇALVES PEREIRA 
Matrícula 23427-3 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53193083.



CERTIDÃO 

Nesta •data, em razão do afastamento legal do(a) titular do 	2° 	Ofício 
de Combate à Corrupção, Dr.(a) Paulo Roberto Galvão, movimento o 
documento em referência ao gabinete do(a) Procurador(a) da República, Dr.(a) 
Igor Nery Figueiredo, substituto (a) natural nos autos 116.000.001545/2014 -21, 
conforme extrato em anexo, para adoção das providencias que julgar cabíveis. 

Brasília, 11/09/2014 

DESPACHO  •-=,\ •=-.. '11 YS /,2ô 1 4 	- 

Aguarde-se o retorno do titular do feito, eis que inexistem medidas urgentes a serem 
adotadas. 

.( / 
1 

/11 	 t ,. .YLA% -til 	i   ft/ 

• 

íi',3 ,■ 	 • 2r". 	1,  (i 

 

Brasília/DF, 	 de 2014 

Procurad 

• 

Ass. 	 

mpE.pRiDF. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRI FO FEDERAL 

COORDENADORIA JURÍDICA 
NÚCLEO CRIMINAL EXTRAJLDICIAL 

Etiqueta: PR-DF-0036278/2014 

Igpr Nery FidleiNdo 
Procurador dá República 

Procuradoria da República no Distrito Federal 
SGAS Quadras 603/604 - Lote 23 — Sala T03 — BrasiliaDF — CEP 70200-640 
Fone: (61) 3313-5540 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53193083.



PROCURADORIA DA REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL 
	

Usuário: GRACYELLE PESSOA . 

ÚNICO 
	 Setor: NUCRIMEX/PROF 

)' Auto Administrativo - Histórico 
	 Data: 	11/09/2014 

	

1\11 	- 	f1\ i Ld i 
Inquérito Civil - IC :- /16:000.001545/2014-21 - CÍVEL - TUTELA COLETIVA 	 (.7 

. • 	 . 	 Fl 
. Data dé . Cadastro: _ 06/062014 	 Data de Autuação: 06/06/2.0.1 

. alS --  
'Localização:. 	02/092014 - PR DP( ABPR23-PRGC - PAULO ROBERTO GALVAO DE CARVALHO 	- . 	• 	., 

Distribuição: 	PR, DF - 06/06/2014 - 2° Oficio de Cambate a Corrupção • . 	 . 

Resumo: 	 Investigar fatos divulgados em matéria jornalislicaveiculada Pelo srle de imprensa "Congresso em Foco", dando conta de que o 
Barco Nacional de Desenvolvimento CcOnOmico e Social (BNDES), amparado pela Câmara de Comércio Exterior (CAMEX) e o . 
Ministério do . Desenvolvimento, Industria e Comercio .Exterior (MDIC), teria concedido á consIniora Odebrecht empréstimo a 

titulo de financiamento de' obra em terminal do Parto de Marie!, em'Cuba, no valor US$ 692.000.000,00. Segundo a notícia, parte 

de tal financiamento teria sido realizado "a .fundo perdido", isto é, Sem nenhum,6nus para o•tomador do empreslimó. 

SUBSTITUTO .NATURAL - 5° OFÍCIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO. 
SUBSTETUTO EVENTUAL - 4 0  OFÍCIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO. 

Cârnarafrema/Subtem 	2' Câmara - Criminai / Emprego liregUar de verbas ou rendas públicas 

Data - •Tipo 	 Providências 	 . 

11/09/2014 Referáncia 	 Referenciado --> PR-DF-0003627812014.- PETIÇÃO /2014 

0510912014 Providência 	 Jurte-seArint color greer1></Tor‘ .  

Juntada - Secundário --> PR-RJ-00052492/2014 - OFÍCIO 1013312014-PR./RJ/CS 

- 02/09/2014 Movimentação 	 Destino: GALWR23-PF2GC - PAULO ROBERTO GALVAO DE CARVALHO 'AUTOS 01 VOLUME. 

Folhas devidamente numeradas. • 
- 29 108/2014 Mwimentação 	 . Destino: N UCRIMEX/PRDF • - PR-DF/NUCRLIEX/PRDE 	- NÚCLEO CRINA INAL EXTRAJUDiciAL DA PR/DF 1 AUTOS = 91 VOWM E Para 

. numeração de lis. 
2848/2014 Providéncia 	 :Jurte-se.<font color = green></font> 

Jultada - Secundário -> PR-DF-0003187812014 - OFÍCIO 1992014-SE-MDOC - 

Juntada - Secundário -> FR -Di'-00031891/2014 - 0F1 O 87/2014-C ME X 

Juntada - Secundário -->,PR-DF 00033695/2314 - OFÍCIO 208/2014-SE-MD e • 

Juntada - Secundário -> PRDF-00033422/2014- 01 -  É C 89/2014-CAMEX • 

. Juitada Secundário --> PR-DF-000341.55/2014 - OFÍCIO . 557/201443NoEsGP 

Oficie-se.ciont color = green><Ifort> 

_Registrar -> PR-DF-000344'15/2014 - DESPACHO 10916/2014-PG/PRDFIMPF - PAULO ROBERTO GALVAO• DE CARVALHO 

Solicitar . -> PR-DF-00034423,2014 OF t . 10 6646/2014-PG/PRDF/MPF - PAULO ROBERTO GALVAO DE CARVALHO. 

Solicitar -> PR-DP-000344.25$2014 OF b O 664812014-PG/PRDF/MPF - PAULO ROBERTO GALVAO DE .  CARVALHO - 

JurteSe.<tont color= g reen></tont> 

Jtrrtada -.Secundário 	PR-DF-0003173812314 - OFÍCIO 545/2014-BNDES GP 

'Junte-se:40n: color = greenxtront> 

Juntada - Secundário ->13R-DF-00026671/2014 - OFÍCIO 47212014 ;BN DESGP 

Jurte-se.4Ont MICH = greenxifont> 

.111:nada - Secundário 	PR-DF-C .10026125/2014 - OF É 0171/2014-.5E-MD IC 

Juntada - Secundário --> PR-DF-00026234/2014 - PETÇÃO /2014 

Junte-se.dont color = green><Ifont> 

Registrar PR-DF-0002578612014 - DESPACHO 824212014-PG/PRDF/MPF -PAULO ROBERTO GALVA0 DE CARVAU10 ' 

Juitada • Secundário •-> PR-DF-00025790/2014 - OF É. C 492 ii2014 

Junte-se. , font color= green></iont> 

Juntada - Secundário--> PR-DF-00024331/2314 - PETÇÃO /2014 

Destino: GABPR23-PRGC . PAULO RoBERI -0 GALVA0 DE CARVALHO AUTOS , 01 VOLUME 

Cumpra-se.<font color = green></fort>.  

Certificar -> PR-OF-00023739/2014 - CERTIDÃO 991?./2014-MPF;PRDF/4° OF. COMBATE À CORRUPÇÃO -ANSELMO HENRCUE 

• CORDEROIOPFS 

Oficie-se.dont-color green>51font , 	• . 

Registrai;-> PR-DF-00022829,12014 DESPACHO 7458/2014-MPF/PRDF14° OF. COMBATE À CORRUPÇÃO -ANSELMO HENR OU E 

CORDE RO LOPES 
Solicitar --> PR-DF-00023066/' 2014 - OF É O 4359/2014-MP FIPRDF/4° OF. COMBATE À CORRUPCÃO - ANSELMO HENRIQUE 

.CORDE RO LOPES 

Resposta --> PR-DF-00026023/2014 - PETIÇÃO /2014 

Solicitar -> PR-DÉ-00023064/2014 - OFÉID 4357/2014-MPF/PRDF/4° OF. COMBATE À CORRUPÇÃO - ANSELMO HENRIQUE 

CORDE RO LOPES 

- Resposta -> PR-DF-00026671/2014 - OFICIO 478/2014 -BNDE SGP Juntada 

Resposta -. ->.PR-DF-0003173312014 - OFÍCIO 545/2014-BN DE S 'Gp Jurtala 

Resposta -> PR-DF-00034155/2014 - OFÍCIO 557/2014-BN DESGP Juntada 

- Solicitar --> PR-DF-00022847/2014 - OF É IQ 431912014-MP FIP RIDF/4° OF. COMBATE À CORRUPÇÃO - ANS ELM O H E N iR nu E . 

CORDERO LOPES 

Resposta -> PR-DF-0002579312014 - OFÍCIO 4921/2014 Jurtada 

Resposta--> PR-DF-000.11891/2014 - OFICIO 87/2014-CM EX Juntada • 

Resposta -->• PR-DF-00033422/2014 - OFÍCIO 89/2014-CAMEX JLrstacia 

' Requisitar -> PR-DF 	 É -00023062014 - Oh 	435812014-m PF/P RUF/4° OF. COMBATE À CORRUPÇÃO ANSELMO NEW QUE 

COPpEROL OPFS 

1-2espc02 --> PR-DF-00026234/2014 I'[TIÇÃO /2014 Juntada 

Solicitar --> PR-DF-00023067/2014 OF É O 476012014-MPFIPROF/4° OF. COMBATE À CORRUPÇÃO - AN SELMO HENRIQUE 

'Página f de 2 

28108/2014 Provdência 

18108/2014. Providência - 

18/07/2914' - Providência 

18/07/201 -4 .ProVdéncia 

10107/2014 Providência 

. 02/0712014 Providência 

20/06/2014 t/lovimentação 

.0v06/2014 . Providência 

12/06/2014 providénc ia 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53193083.



PROCURA DO MA DA REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL 	 Usuário: GRACYELLir PESSOA 
ÚNICO 	 . Setor: NUCRIMEX/PIR DF 
Auto Administrativo - Histórico 	 Data: 	11/09/2014 

CORDE RO LOPES 	 ' 	e 
Solicitar — > PR-DF-0002284112014 - OF CO 4318/2014-MPF(PRDFM° OF. COMBATE À CORRUPÇÃO - ANS E0M0 HENRIQUE 

COROE RO LOPES 

Resposta 	PR-DF-0002612512014 - OFICIO 171/2014 -SE-MD IC Juntada 

Resposta --> PR-DF-0003187812014 - oric io 19912014-SE-MDOC Juilacla 

Resposta 	PR-DF•00033695/2014 - OFÍCIO 2081-2014-SE-MDIC Juntada 
Destino. GABPR4•A1- 1C1. ANSELMO E IJ R IGU E CORDEIRO LOPES /AUTOS 001 VOLUME 
movimentado em substituição EVENTUAL ao(a) ocupare do oficio tibit.a.r, que está em gozo de afastamento legal 
4 °  Of elo de Combate á Corrupção Manual 

50 Of io de Combate á Corrupção [Manual 

2° Ofi:lo de Combate à Corrupção I Manual 

Cornunicacão Micta] —> PR-DF-0002140212014 - MEMORANDO 77C1/2014-MPF/PRDF/4° OF. COMBATE À CORRUPÇÃO -ANSELMO 
- HENRIQUE CORDE RO LOPES 

DestInofNUCRIMEXPRDF - PR-DF/NU CR hl EX/PRDF - NÚCLEO CRIMINAL .EXTRA-JUDICIAL DA.F R/DF !Entrada 

Providênc ia 

0&0612014 Movimentação 

06/0612014 Distribuição 

06:0612014 .  Distribuição -• 

06/0612014. Distribuição 

. 06106/2014 Referência 

0610612014 Mwimentação 

Págu-le 2 de 2 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53193083.



ARCIO GESTEN 
ADVOGADO Mff-PR/DF 

Taís Matr.: 23427-3 

Excelentíssimo Senhor Procuraddr da República Paulo Roberto Gaivão 

Núcleo de Combate à Corrupção - Procuradoria da República no Distrito Federal 

PR-DF-  3627 g  ;20 ) (1 

NORONHA ENGENHARIA S.A., no procedimento de 

autos n° 1.16.000.001545/2014-21, vem a Vossa Excelência, por seu advogado, 

requerer atualização das cópias reprográficas dos autos, a partir da folha no 32, tudo 

às suas expensas, como de direito. 

Pede juntada e deferimento. 

Brasília, .l1 de setembro de 2014. 

-7, 	 
Geste' a 

OAB/DF 21.878 

Com . sr 

. da "Silva 
OAB/DF 11.912 -E 

Recebido na SECAD(Protoc-oi)/PROF; 

Em: 1  // O-9/ 2-01 Vás 1 5:  2 if h 

Por: Yuri Jivago Rocha Bencier 

^ 	13040-1 

SI ISQuadra 6, Conjunto A, Bloco C, sala 1.119, Centro Empresai 	Brasil XXI 
Asa Sul, Brasília — 	- 70.316-109 

'fel.: (61) 3034-6447 
marciopalrim@uol.corn.br  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53193083.



MPF-PR/DF 
- 

Fi. 
To.f Mar; 23427-3 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 

DESPACHO N ° 1121-1?3/2014/PG/PRDF/MPF 

2° OFÍCIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO 

INQUÉRITO CIVIL N° 1.16.000.001545/2014-21 

Em petição protocolada nesta Procuradoria (PR-DF-

0036278/2014), a empresa NORONHA ENGENHARIA S.A. requer cópias dos 

autos a partir de fl. ,  32. 

Ocorre que, consoante o despacho de fl. 248, foi 

determinado o sigilo deste Inquérito Civil, em razão de terem sido 

solicitados ao BNDES, - à CAMEX e ao MDIC documentos classificados 

como sigilosos, relativos à operação de financiamento à exportação 

de produtos e serviços nacionais pela empresa ODEBRECHT para o Porto 

de Hariel, em Cuba. 

Embora a empresa NORONHA ENGENHARIA tenha sido 

nominada na notícia que deu origem a este InqueriLo Civil, e tenha 

sido notificada a apresentar informações, tal situação não lhe 

concede o direito de obter vista dos documentos sigilosos produzidos 

.nos autos, mormente quando tais documentos dizem respeito a outros 

investigados. 

Revendo os autos, verifico que, a partir de fl. 32, 

todos os documentos juntados aos autos -(à exceção da petição 

apresentada pela própria empresa NORONHA ENGENHARIA, de 11/07/2014) 

dizem respeito a operações sigilosas de terceiros-n 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53193083.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 

Diante disso, indefiro o pedido de vista e cópias 

formulado, sem prejuízo de eventual reanálise caso venham aos autos 

outros documentos que digam respeito à empresa NORONHA ENGENHARIA. 

Comunique-se. 

Brasília, 16 de setemb 	2014. 

Paulo Roberto a ão de Carvalho 
Procurador da República 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53193083.



n. Tais Gonçalves Pereira (PR.DF) - Solicitação de Cópia - Inquérito Civil n" 
1.16.000.001545/2014-21 

N.TeLL L,ta LL;21,4;7-3 

De: 	<juliana.calixtogbndes.gov.br > 
Para: 	TaisCi@mptirnp.br  
Data: 	22/09/2014 16:07 
Assunto: Solicitação de Cópia - Inquérito Civil n° 1.16.000.001545/2014-21 
Anexos: ProcuraçãoBNDES.pdf 

Ilmo. Procurador da República Paulo Roberto Gaivão de Carvalho, 

Venho, por meio do presente email, na qualidade de advogada constituída do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, conforme procuração, em anexo, a qual me confere poderes 
ad judicia et extra, solicitar cópia do Inquérito Civil n° 1.16.000.001545/2014-21, que tramita perante o 2° 

Oficio de Combate à Corrupção 

Antecipadamente, agradeço-lhe a atenção. 

AU., 
Juliana Calixto Pereira 
Gerência Executiva Jurídica de Brasília 
Setor Comercial Sul, Quadra 09, Torre C, 12° andar 
Tel. 55 61 32045638 Fax. 55 61 3204-5650 

•oç t,e> 

R‘c)  

. "0 remetente desta mensagem é responsável por seu endereçamento, seu conteúdo e seus anexos. Cabe a seus destinatários, 
inclusive aqueles copiados na mensagem, tratá-la adequadamente, com observância da legislação em vigor e dos normativos 
internos do BNDES, quando cabível. São proibidas, sem a devida autorização, a sua divulgação, reprodução e distribuição. A 
inobservância das proibições será passível de aplicação de sanções cíveis, criminais e disciplinares, guando cabíveis. Se você . 
recebeu esta mensagem indevidamente, antes de removê-la de sua caixa postal, solicita-se o reenvio ao remetente, 

informando gocorrido." 

"The sender of this message is responsible for its addressing, contents and attachments. The receiver, including those copied 
in the message, is obliged to use it properly, in cornpliance with the law in effect and the BNDES' internai rules, if applicable. It 
is prohibited to disclose, reproduce and distribute e-mais messages without due consent. Failure to obey these instructions maY 
give rise to civil, criminal or disciplinary measures, if applicable. If you have improperly received this e-mail, we kindly request 

you to forward the message to the sender stating the error prior to deleting it from your inbox." 

file:///ClUsers/TaisG/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5420492BSERVIDORESPO... 22/09/2014 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53193083.
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"O remetente desta mensagem é responsável por seu endereçamento, seu conteúdo e seus anexos. Cabe a seus destinatários, 
inclusive aqueles copiados na mensagem, tratá-la adequadamente, com observância da legislação em vigor e dos normativos 
internos do BNDES, quando cabível. São proibidas, sem a devida autorização, a sua divulgação, reprodução e distribuição. A 
inobservância das proibições será passível de aplicação de sanções cíveis, criminais e disciplinares, guando cabíveis. Se você 
recebeu esta mensagem indevidamente, antes de removê-la de sua caixa postal, solicita-se o reenvio ao i -emetente, 
informando o ocorrido." 

"lhe sender of ti-tis message is responsible for its addressing, contents and attachments. The receiver, including those copied 
in the message; is obliged to use it properly, in compliance vvith the law in effect and the BNDES' internai rules, if applicable. It 
is prohibited to disclose, reproduce and distribute e-mail messages without due consent. Failure to obey these instructions may 
give rise to civil, criminal or disciplinary measures, if applicable. If you have improperly received this e-mail, we kindly request 

you to forward the message to the sender stating the error prior to deleting it from your inbox." 

file:///ClUsers/TaisG/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5420492BSERVIDORESPO... 22/09/2014 
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53193083.



CARLOS ALBERTO FIRMO OLIVEIRA Tabelião 

. • 	 !..k : 

• 

' 	• 

FABIO FIRMO OLIVEIRA -rabeliãp Substituto 

SHEILA 	 br-E. rii;kRi-#73?RÉcHE 

RICARDO RÉCHE DE CARVALHO 

Ruo do Coimo, 63 SI. 301 • C:enfio 

Rio de ioneiio RI CEP 20.011-020 

CNP): 27 128J.75/0001 , 20 

i-21; 2O32 3054 " 	/Fox• 207-3787 

esc, 

I)  R O C ti 1? A (2 A -  O bastante ;pie 1i-c: 134 

NACIONAL DE DEWEN1/01.1'1MENTO ECONÔMICO g: 
SOCIAL - BNDES, lla 

l)189/12 

LIVRO N°7416 
FLS.N`s.0301031 
ATO N°023 
TRASLADO 

	, 5'.  A I B AI quantas este pUblico instrumento dc procurasiel .  

bastante virem, que aos 21 (um) dias do mês .  de Agosto do ano de Dois Mil e /me porv, 
nesta cidode do Rio de .Janeiro, neste Cartório do .17°  Ofício de • Noil7S, SUO. à • Rijà..c .1 o 

Carmú 	63, Cenlro, e perome mim., SHEILA MONTEIRO' DE 1..4R1?0,.S 

Escrevente ((...4.1)/07.1.Ma.12 °  94114351), conlórine Lei Fedi:o-ql. n° 8.935 de:1iell/994 

publicada no 1..)iárlo Oficial em 21/.11/199-1, -compareceu . como 

NACIONAL DE .DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOC7.41.B.NDES,.; :-  empresa 	-. • 

pública federal. regida pela Lei n °  5.662, de 21.06.71, com a :den6ini/244P:: -.00:/j.e 1 Q,..• ' 

1 }curto-lei n" 1.940, de 25.05.81. com  sede noEdificto '131 ■1PES"'',-. Setor 13a,ic/u r,o Sul  

Bra vi/ia_fl/' e 'cis':ç 'o.( nesta Cidade. na Avenida ,RepUblica do Chile n° '100..iniseritO .n0 

A i  PI Sol) (1 o" 33.657 2-13. -0001-:89, Pic.51 e (no representadO, iki fi,rma do 	LI;.staturo . 

Social, por seu Presidente 1,110ANO GALE-UI cr.wrimo, 
ckt carteini cit ¡demiti :ide n" 8.92579.5.Hexpedidd • peld..5:SP,')'),?../ii 

.20.01.1975, itiserdo no CPI , ' sob o a" 636.831.808-20, residente e daMicilitidc»"ni . .sii;-. . 

Cidade, corri endereço comercial.  da 0111(11V121e, 	 -pula.,..•- 

áwnmentos apresentados, cuins cópias autenticiadas'. acpil.•' se.  al:quin.,:4 

OltlUrgtinIC, por meia de sei! represeln011e legal, me ii)4410 (1 1:4 ei: : 1;0$ 	 d9 

arti go 17 do Decreto n°  4418, de 11/10/2002 e 
instrumeino, nomeio e constitui seus bastantes -. ..prácitfrador'es.,• FARÁ ArIRE"° 

1.SOLADAMEN7E OU EM CON.TI:INTO, independentemente 
HUGO RIBEIRO FERREIRA, casado, 04aq?..I 

'RE 515.552.377-20: 	(2) 	MARA. ROCHA' • .A.ÇÚIL4R,..-1:••cdS.:'..'..::0.A__ 11.,'RY 

52.897. carteira e.x.pedida 	cm 	03•08•l2005, 

FERNANDO SCI1EI7'1NI BENTO • 'DA . 	: ca'sndo„' 	 . 

colleiro expe, lido em 03.; 22008 	771.61.5. 687. :87 (I 	1A RCUS. 01\11.(.111;/,S'•:. 

AionON/L1 	Sn. 121 sol/ c ., ¡!•;) ,  0,4 nin..f. • • y ob 	95..140, 

.30 0 [2009, CRI; 035.3.58.53788_ (5) /1N.D1?.Ú 
nidle-,- it; I mur(c. 0:11.1.1)1: 18..135. carie) 	expedia(' 	• i 8/03/2003, 	;50. 5.0(53.4.). 2.(.•:,.00• • 

(6) 171 '/'13'/:I 	DE .1ARIA COSTA 1)/AS, scpai'ceio  

ci ¡riu im expedido e 	/7.02 '2063. CPI... 369.'811;0-49.-  (7) 4..■FNA rei .(;01;-,9S17. ,:1,,y, 

0.-111 ,R../ 5713). 	exp;ididd H? 02/00: 2008 - CPU.  983 ;888....87-li0 (8) 

4.1/1.R1,1 (.14 Re/INA PINA. CO1?1?E1.1.. 1‘)/;;':1111-2L.0,,,ecisada.. , :.0/11;/1?, 1. 99 :  3. 9 

t'171 /$'06,'200,3, 	025.8 -58.817-02: 	 CHI 	- PA 	1, :}• '/I 1), - • • 

divorciado, 0/113.-. 1?.1 121..558, carteira e.vpedida em ,18/06,".2008: 	080 3()7: 09 7, :73, (0) -  • 

DA NU.S'A PAULO DE CAMPOS, .casada;, 	 cd 11010 e xpí.'cildd .: cio 

07 - 09/20 I I . PP-  079. /98.227-00; (II) ME.L/SSA . 'C'ORPL;INO V(TOZA;- 	 •. 

16569. carteira expedido CM 22/12/1008; CP1-,-: 079. 

CI1A VES, (-uva( /o, 0,48:•1■./ 108.845, corieied expedida. ein',13.106/2008, 	6.54. 387:: 

09; • (13) FERNANDA DA iliSSUNC2,4-0, ',S41\r,14 MARIA, casOdo„„ 0Ab RJ j48 474 

cio-leira expedida em 03/1212007,. • CPF .  052. 970.057-W (10,) TIAGO': JZA' 

á',4 N -ANNA, solteiro, ()A B.:1?.1 -  141,213, carteira ppedida- • e m ...:,10/0011 

o9d.753.167-V9: (15) M.A ORIC110 1/..4SCON(.:'E10S G.44-140 ['ILIIO casado 048 'Ri 

113.087, carleirtt exl•tedido 	.01,V4:2008,...CPÉ . 074..-4•12.3.07-05,--: ' 

(:,11-DAS PINIO, soltei 1 .0 , 0413/10 129.593. e arieii -cr •etpccliva cm 10 ,0] 201] (P1 

- 052.880.597-88: (17) FERNANDA.' FADDA. 	 0:41k-  ". 

130. 2,,t6, c.-a-teira expe;lida em 26-70/2011,..'..,(1'h:.0....6.:3. 7.7..21) »: 

,5713 PAI 	VIA /V N/I. 	NG.EL. sept•ni -tó .-  
c ., ) , 12;06;2008. CPI,.  047.4_)()..237-37;.(19) 

0.1 R RI 122 .579. coru'iri../ 	em 13:.0(,.  700 v19 03.32,43:3' i•••(Wé2:0): 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53193083.
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r,, ,rli I .,,:t., e cA-xf i‘.• qi.I.,..:- .:.; ;:ire--.-:. 	) -:1,-..:  é ,-, 	rept-...d.g::icj 
.,....,-..:f ,',.. 	--..:/:"5.-...;, :•-., 	! ':-:: ,, : ::',::' :;. 9(1, i ;  I .i , 	 ',2. .'": , :!?. A .Z , ) '.1.- : ■-:',:' 	, ,' I , , 	 ::(.' ."'.',-.'. .1 t .f 

:, ,̀.:: 

01 RDD GA D /NA DE illEDE/ROS, 	040/1?.1 77, 775. carteira expedida em.  

.17//172007. CP.Ps 572..;54.597-87; (21) NELSON LUIZ MACHADO LAl(fEGO. scira, 
0/117:k1 82.542. carteira expedida em 12;0672008, CP17  007.095.847-50; (22) P-1ULA 
5,41.11A MIA ../AOLINO FONSECA, casada, 0A871?.1 95.457. carteira expedida em 

31/0.12009, CP17  021.504.237-90; (23) ROGÉRIO FRAGA MERCADANTE casado, 
0413;,SP 152.926, carteira expedida em 2271012008. CP17  269.944.418-90; (24) P.4 ULA 
SOUZA DE MENEZES, solteira, 0.48:10" 109.716, carteira expedida eia 20/ -0872008. 

(7W (137.411.467-51; (25) FELIPE FERNANDES DE CHRISTO. casado, (MIOU 
120.611. carteira expedida em 097122008. CPI7  030 377.537-08; (26)- MIAR() DE 
OLIVEIRA FILHO. casado, 0.413 ,1/1 95.156 carteiro cv.,edida em 22.'09/2008.. (P):' 
016611407-0.1; (27) JULIANA. SOUTO DE N(.11ZONIM. solteira, 04.1.?./10 108.'106 
carteira expedida em 0606-2008. CPP' 004.866.527-42; (28) MARCELO LIPCOVÏrCH 
OUADROS DA SILVA casado. OARRI 46 807, carteira expedida em 11/062008. CPF 

725. 610. 68 7-19: (29) VA RA C.VE1,110 MARTINEZ„solteira, OAB/R1 134.443, carteira 
expedida em 160677008. CP1 7  004.251.598-61; (30) RENATO CaS'TA. GA A/EFT 
.1013E11?0, casado. 0,111.-1?.) 134.314. carteiro expedida em 77/10/2008. c'pF 095.380.697_ 
99 ;  (31) PAULO Kl ! HRI7n3" SOARES TERRA .voli.:11.0. 048/11.1 109 813, carteira 

expedida em 23/04/2008. CP1 7  078.638.817-06; (32) RnA DE CÁSSIA /1111.41?AL 
MAROUES DE SOUZA. divorciada, (2113/1?.) 39 135 carici)Y1 expedida em 22:02/2009, 
CPU 362.9.53.887-87; (33) LUIZ CARLOS D/I ROCHA (ESS(AS, ca.s.adr). 01137R1 

31.460. corte/ia expedida em 15105-2008. 	Cl']' 	350.882.817-49: (34') PAULO 
SURRE.AUX STRUNCK VASOUES DE Fl?EllAS, casado, 0/113/131 -- 25.384, carteira 
expedida em 11/06/2008, (TE 237.779.667-20; (35) KAI?EN NYETENEGGER 
OLIVEIRA SANTOS 141IATLEY DIAS casada. 0,413/SP 195.148. cai-leira expedida em 
01/09.2008. (7>E.  256.088.938-24; (36) ADRIANA DINIZ DE VASCONCELLOS 
GUERRA. casada. 0A13:',SP 191.390-A. carteira expedida em 15:03/2006. CPI% 
012.007. 85 7-03: (3 7) ARN4L.D0 CORDEIRO PACHECO DE MEDEIROS 
MONTENEGRO. casado. OAB:SP 51099, carteira expedida em 05:07/2006. CPF 
988.416 708-78: (38) Ltuz CLAUDIO LIMA AillARANTE, casado. 0/111.:SP-15 6 859. 
carteira expedida em 18,317/201 I. CP17  013.849.947-90: (79) NELSON A LESA ND/? 
114 1,01Vi. 	0/113-NI' 1.36.939. corte?- ra 	cm 22-0-1/200. (T) 1  

95, cio LUCIANA VILET.A.GON('AUTS, co.s . (1(!o. 0;(13 'NI' 160 51 - 1 carteira expedielu 

140) 	C11. -  20-1071.798-0 . : (41) LEON:11?.1)0 L'OR,V11:1?, casado. 0413-5P 
20V 	1a,7,;ira expedida em 07703'2009. CPI.' 015.396.739-09. (12) EIRIARDO 
PONTIERI. casrida. 	R.-SP 23.1635. carteira . expedida em 2801-2009. (TF .  

398. .318• 81; (43) 1 .111::Cllt DL SOMA casada. 20223. 
carteira experli,l(r cin 2.1 01. - 2009. ( 7'1. 00;. -Iii.271, 1 7. (4-0 LEO/V41/1)0 NOIVES 
SOARES uo.sada. (),1ft .TE 2-1036, carteira expcd,ala cm 15 710/2009, CPP' 013.291.96-1- 
..7s ;  (15) ROI141'.7?0 	R. , (1?fiEf0 DE Al..1317010:1?0. T.11:.. .solteirO, ()413:1) 1... 23 68.?. 
carteira expedida Cl» 	 03S.19-1.98-1-16: (16) BRUNO 1"ERRE - 11/A 
MOITA TEIXEIRA. divorciado. 04B/11.1 113.066, carteira expedida em 18 ,01/2002. CPI' 
032.263.657-..2: (47) G111.71UELA illATTOS GONOLVES, casada, OAR/1/.1 129.385. 
carteiro expedida em 0711:2008 CEE ('38 462.037-98.  (-18) R01)1?10/0 LUIZ 
(.01.illN110, casada. OAR. - 1/1 124.80.1. carteiro ex-petlicia em 11.'0 7..2008. CPI ,.  
088705.177-48: (149) FILIPE 111ACHA DO GUEDES. solleiro. 011)3 Ri 150.022. carteira 
cypeclida em 20/03.2008. CPF 102.037.317-27: (56) 1.11 1/AIVE COSTA 1110I?EIRA DE 
SOUZA R/INGEL, (usada. 0413:10 I?" 1.50 663, .carreira expedida em 13.- . 05/2012. CPF 
10,C.934.707_32; (51) .111LIAN4 PORTELA DE ARAUJO, solteira,. 0,417.1?.1 167.690. 
Carteira expedida ('171 29:04/2011, CPE 656010.63.7-72: (52) LUIZ ROBERTO 
PARANHOS DE MA(,'ALHÃES. separada judicialmente. 0413-1)E 5735, carteira 
expedida em 21 , 08;2009. CPF 21-1 ,172.001-63 .: (53) .1ULTAN4 CALIXTO PEREIRA, 
.salleira. 13R1 130 070, carteira expedid,rt em 0.5. -0.?7...'008. (3)17  056105.907-10: iodas 
brasileiros. adve■ m(10., 	Lin ,vs  ,0 i to l ..;.,0 valeres ad toda.u; ei exti H. podewhy. 
substabelecer. iraa.si,vr. desistir reivber 	dar qviluKlin. cii> .11010 au 1;11"Cl 	Ilpell• 

T°R;C) 13 ° 1  

'Lu 7110/ 	, 
oFtiv pÊ kbrAs.  lu 

w 

MONOOW' 
Fers-a 

_ 	. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53193083.
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CARLOS ALBERTO FIRMO OLIVEIRA Tabelião 

FABIO FIRMO OLIVE ■ RA'Tabeliâd Subslittno 

\ I 
71. 

f.- SCI'LVG1;(eY: SHEILA mf.;r1- Eli2e);DE:ã'À'Rã . '6RÉCHE 

RICARDO RÉCHE DE CARVALHO 

Ruo c1,..) Cu :1v, 63 ° Si. 30? 	Centro 

ío do Jon,:iic: °Ri° Cf:i3  20.011 - 020 

Cr1P.1: 2/. ? ?Cj. [5/000 ! -20 

(2 )) 	 210! 3/0/ 

Cji.;'!.1^•..(1Ili,..151(..i...) 1)11 	..11,11'.:( 

.•1  
1»i 

%/Wh/ vive de .vu.s•peição OH impednucnto, propoi• 00e3 	 /n. 0 U. •Sive 

15, prOpOr c7c00 isc'S('.IVÓrIti, impetrar initridaái ilif sC .:.;10•(117Ç -u, opor embargos a 

execução, embargos de terceiro. embargos i alTeiltükli."00 MI à adfudicação, consentir na 

baiza de registro de ónus reais constituirias .  L'117 favor do Outorgante em garantia de .  

empréstimo deste. licitar. arrematar e adjudicar bens levados a praça ou leilão publico_ 

assinando os respectivos autos e carips, protestar findos .  de qualquer natureza e 14.ibilitar 

créditos do Outorgante, requerer jalhicia.s, representar o Outorgante-Perante .  quaisquer 

autoridades administrativas ou policiais, repartições públicas,. autárquicas,. .empresas 

pu6l0:05 dederais. estaduais ou municipais?, sociedades de ei.opoinia -  misla 

OgihiltilLY 	 aCOMprinhar intplérilOS pOliC,i(liS C prnO:SSAS, 

buiu vivi' liscors-. em todas ay 	 ejétuar reekanaç:Cio correicioncil, aiSinar C(11 -(,(1 . t:(d 

preposfo. representar o Outorgante perante terceiros e nas audiências, .nos proceSSos *cls.  

c trabaMi,stas. assinando os respectivos termos, receber - perante 'agências ." da Caixa 

1.-...conómico Federal e Banco do Brasil valores relativos a alvarás .provernenteS de depósitos 

jurliciai.s e cobranças lUdiCiaiS, au,w CM procedimentos .  extrojudicials, cario.  ri.Wii?S':OU ão, 

e lado o mai.; . 4.1er e  praticar para o bom O ,fiel cumPrin' imitó•dd presente Mandai 

sob minuta. A quOlificação dos OuiorgculoslOi .linvecida - e Coilleriild piVio reprove' 'Vou te . 11.(( 

Outorgante. glw por ela se 	 uni  A.s-sou me pedi:: 

. 017. oho O VIVIl'., ncho;, em tudo confb me: 	• 

O pres•enço 	te.temunk;::',.s. , no.• wrinos lia /liv. 2 ,10 da 

A'Orinasdii ('`origedorit.t Ccrol de „riistiç.  a do Rid de Janeiro, :. - Certifico. .qüe:seráo 

rer:ollndas custos devidas pelo presente ato, no volOr de PS .  :12,02,:.conf?n,me . Tabel.O6,1r . e 

07 da Portaria 36-'11 acrescidas das despesas previ,vas pela l'abela 01 da 07es .041.10110  • 

(informático (2x) RS 6.42; digitalização R$ 4.5.5 Tabela .- / 1/Cili c'vniunicações: , ao 

Distribuidor: R$ 5,23; gravação ele1rônica R$ •i 41 	Tabe. 	1, IlILIn .10),"'10Ã de 

arquivamento: RS 11.37. conli)ime 7dbela 2, iieM.6;'20%)• (viwe pai 477 .10 :devido,s 

liii 1.ct 3217:99. no in2101‘ de RS 8.68, mais 5% ,referente 

5% referente ao FUNPERJ: RS 2.17: Alídua/AnoregiAcoterj: 
3761-02 e 590/82; Distribuição: R$ $2.45, coirldrine 	5358, -.  de 23.12 2d08 .; 

.1.11 	O 1.■111; (RO DE Ri ROS RE:C.11E, 	 e.vai alo, • 

ou, (o) (111).S'i:rin"r1 	i1,551.)1(3 çiii. : 1.; )"/'2//7C(r) VI ///•C•.'.5'L'? :/h.' 	 (0. • 

ph: 	 II 1,A,DF 5  

(514,?0 ,1 	(,:11 ..1'10 COPF 1\1 HO) 	 -/E.,5'11.1. til Til 

1 :  
\ 	 - 	

Réch e, -  .41.-Crevente;2•il4;itei 	• 

iferi. L eu • i,,.awi, 4 1,10 .boffiefei oe assino, eiii priblied•e raso. .• 

da 	 :,,, • 	
. 

• 	• 

\ 

" 

ieLMI/n74 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53193083.
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Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53193083.



1:8 2 - 	 ;7-3 

hl!r.-5-,-,;1‘,Insolla.iuSeuri).1.a7enci,l.sfov.',.)r/gt.u/gcrurHTMT . açr 

130 , ado par! ,  do zr'ra 	
SR..CONTRIlàUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE 

fv.-•.• (AM ent.) 
	 18922-0 

	

kl? 	
• N! ..m .!,1 dOHeTert-nc*.n 
	 188220 

_ 

0912014 

	

sEcRE -rAn IA DO TESOURO NACIÓN.Q 	
! CompeIência 

	

Gtna de Reccdn ,rne.M0 do Uniãr CRU 	
'Amei:noa.° 

CNPJ çti Cl 'F cto C.ordrilmLnle 

I 1.X.; Moino do LI -ndada Famecida 
1 PROCU PADÓRIA DA REPUBLICA - DF 

. 	_ 	 . 	. 	
• (-1 

Inr. -.ruc.oes 	A )nioIrn;çi1L.' Irsen,1::-; n!- ■ s!.a 

re.-sp-.)nsablidade. de: conn - ii:mmln, que- 	em OdO d' 	
- • ' 

' 5 Oulr 	de.)..1Çeïe . ; duMns. en-v.milo1 O Unn-ale rovcsLz.- Idil 

R. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE 	 1 - 1 Mcn a ; Meta 
. 	. 

1 Turas %PnnArrio5 

Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. 
ISTNI):685DA131C3DETISFIPS139F.OF 211 UE17EI 

CRU SIMPLES 	
Outur;.3 AcreT.c..rmon 

33,00 

89960)00000 1 33000001010-4 95023101882-9 2039382442E- 1  

1 1 1 11 I IN 1 U 11 

24/09/2014 	- BANCO DO BRASIL - 	14:47:40 519010678 0090 

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA 

-- -------- -- 	 
Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIA() 
Codigo de Barras 	89960000000-1 	33000001010-4 

95523161882-9 	20393824426-1 Data do pagamento 	 24/09/2014 NRO de Referencia 	 188220 Competencia MM/AAAA 	 09/2014 Data de Vencimento 	 30/09/2014 CNPJ 	 33657248/0001-89 Valor Principal 	 33,00 Valor em Dinheiro 	 33,00 Valor em Cheque 	 •0,00 Valor Total 	
• 33,00 

NRAUTENTICACAO 7 . 038.518156.D43£78 

Nom n o C,AlribuinIO! ReoLlned , n. 
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E 

3D/091201 4  

33.652248/13001-20  

200023 00001 

33,00 

11 11 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53193083.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 

2° Ofício de Combate à Corrupção 

Ref Inquérito Civil Público n° 1.16.000.001545/2014-21 

Certidão 

Certifico que, nesta data, a Sra. Gabriela Lima Manzan, estagiária, CPFno 

042.834.921-83, obteve cópia integral destes autos. 

Brasília, 24 de setembro de 2014. 

_ 
Taig-GbriOlves Pereira 

Matrícula 23427-3 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53193083.



JUNTADA 
Nesta data faço juntada aos presentes 

utos -_,  
	 - 

(C):■,;rw   

'Brasília, 	ciev-11-s-Ã -fs)  de. 29 	 

Pereira 
Técnico Administrativo 

Matricule: 23.427-3 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53193083.



 

fOrC/ SP. SE  

;52005.000739/2014-89 
/ 3 / 2014 

 

1VITNISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR 
SECRETARIA-EXECUTIVA 

Esplanada dos Ministérios, Bloco J, 6 0  andar — 70053-900, Brasília-DF 
Telefone 61 2027-7121; Fax 61 2027-7667; e-mail `se@mdic.gov.br ' eg-woww4,-~N.  

Ofício n9- 02 <13 /2014/SE — MDIC 

Brasília, Dl de outubro de 2014. 

A Sua Senhoria o Senhor 
	 PR-rt-F-/ 0 CG 

PAULO ROBERTO CAL VÃO DE CARVALHO 
Procurador da República no Distrito Federal 
Ministério Público Federal 
SOAS Quadras 603/604 — Lote 23 — Edf. Sede da PR/DF — Gabinete 124 
Brasília — DF — 70.200-640 	

)\ ) 1 	5\"■, 

Assunto: Inquérito Civil n° 1.16.000.001545/2014-21. Envio de documentos. 

Senhor Procurador, 
Pwago8ct  

Em atenção ao Oficio n° 6646/2014/PG/PRDF/MPF, de 28 de agosto de 2014, 
informo que este MDIC entregou em mãos, no dia 8 de outubro de 2014, conforme cópia de Recibo 
anexa, as informações solicitadas ao servidor Cleiton Bandeira Sena, em consonância com as 
exigências da Lei n° 12.527/2011. 

Atenciosamente, 

RICARDO SCHAE ,R 
Secretário-Executivo 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53193083.



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
EXTERIOR 

SECRETARIA EXECUTIVA 
Esplanada dos Ministérios, Bloco J, 8' andar - 70053-900, Brasilia-DF 

Telefone +55 61 2027-7042; e-mail `se@mdic.gov.br ' 

RECIBO 

Eu, Cleiton Bandeira Sena, declaro que recebi documentação referente ao 

Processo 52002.000371/2012-17. 

Brasília,D$ de outubro de 2014. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53193083.



JUNTADA 
Nesta data faço juntada aos presentes 

autos  dc) 	vir; o dl pr-r4Q  

6,sh,6  

)\2. de--m-,!;,, --V- de  20 Vi 

qtrtin2 
Técnico .dministrativo 

Matrícula: 23.427,-3 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53193083.



Classificação: Documento keseivado 

rsi'd. 'VOES e tnçao e acesso: Enviesas do Sistema BNDES e Ministélio UI) 	 . R 	— d 	 ''. lico Federal 

,  Unidade gestora: AEX 	 H 	c)  
Tais - Matr.: 23427-3 

Ofício ç' A -• /2 0 1 4 - BNDES GP 	 Rio de Janeiro, 4 .7'-  de outubro de 2014. 

Ao Senhor 
PAULO ROBERTO GALVÃO DE CARVALHO 
Procurador da República 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 
Ministério Público Federal 
SGAS Quadra 603/604 - Lote 23 - Ed. Sede da PR/DF - Gabinete 124 
70200-640 Brasília - DF 

Ref.: Ofício n 2  6648/2014/PG/PRDF/MPF, de 28/08/2014. 

Assunto: Inquérito Civil n2  1.16.000.001545/2014-21 

Senhor Procurador, 

Em atenção ao Ofício n 2  6648/2014/PG/PRDF7MPF, de 28/08/2014, 

encaminho a Nota AEX n 2  2014/0145, de 10/10/2014, elaborada pela Área de Comércio 

Exterior - AEX do BNDES. 

2. 	 Sem mais para o momento, coloco me à disposição de Vossa Senhoria para 

quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. 

Atenciosamente, 

7Y1-0 > 	L 
 

MARIA LEDA MONTES DE VASCONCELOS 
Chefe da Secretaria Executiva do Gabinete da Presidência 

Substituta 

Anexo: Nota MX11'2  2014/0145, de 10/10/2014. 

SGE NQ 10000027362 
L'SGR N° 10000025562 

Recebi 	a SECAO Protocol /P D ) 

Uri!' 	( 	àS1 	 h 

Por: Ezequiel Lopes Borges 

Matrícula: 21.675-5 . 
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Classificação: Documento reservado 

Restrição de acesso: Empresas d.o Sistema BNDES e MPF 

Unidade gestora: AEX 
M BNDES 

Nota AEX n 2  2014/0145 
	

Rio de janeiro, 10 de outubro de 2014 

Referência: Ofício n 2  6648/2014/PG/PRDF/MPF 

inquérito Civil Público n 2  1.16.000.001545/2014-21 

Em complemento ao aduzido nas Notas AEX n°2014/0099 de 11/07/2014 e 

2014/0127 de 25/08/2014, reiteramos o exposto anteriormente no sentido de não 

ser .  possível o encaminhamento dos documentos solicitados a respeito do 

financiamento do Porto de Mariel, por estarem protegidos pelo sigilo 

bancário/financeiro, em atendimento ao Despacho do Excelentíssimo Sr. Ministro 

Mauro Borges Lemos, exarado em 15/08/2014, que aprovou o PARECER n 2  0807- 

1.S.8/2014/RLL/C0 N JUR/M DIC. 

Este posicionamento se deve, ainda, ao fato de a decisão proferida na Ação 

Civil Pública n 2  60410-24.2012.4.01.33400, de natureza não criminal e desvinculada 

dos fatos e partes atinentes ao presente pedido, se encontrar sub judice, posto que o 

BNDES opôs Embargos de Declaração que demandam esclarecimentos da Sentença 

exarada em 18/08/2014, além de suscitadas nulidades cognoscíveis de ofício. A 

consulta ao site do Tribunal também aponta que foram opostos Embargos de 

Declaração pelo Ministério Público Federal e que ambos os recursos estão pendentes 

de julgamento. 

("-k4/1  g4 	V—k) 

Ironarcio Wicotay LeWg(013 
Gerente Executivo 

AEX/JUCEX 

/ 	j7) 
, • 	 • /<, 

Luciene Machado 

Superintendente 

Área dëComércio Exterior - BNDES 

1 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
-PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAI 

DESPACHO N ° ,VÀ1665/2014/PG/PRDF/MPF 

2 °  OFÍCIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO 

INQUÉRITO CIVIL N° 1.16.000.001545/2014-21 

Tendo em vista a interposição de embargos de 

declaração na Ação Civil Pública no 60410-24.2012.4.01.3400, 

acautelem-se os autos por 60 (sessenta) dias, ao aguardo de 

deliberação sobre os efeitos da sentença naquele processo. 

Brasília, 10 de novembro de 2014. 

Paulo Roberto .lvão de Carvalho 
Procurador da República 
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JUNT /A DA 
Nesta data faço juntada aos presentes autos 

1•0.6](&) h 	2 / c+  o if à JL  
e do ( brros1425 CknifY05  (On')0  

AAlt)ro 2 ( St.oi (.srs)  

BraSilia, 	•P-1    / 	1 1f 
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Ministério Público Federal 

Brasília, 23 de outubro de 2011 

Q.1-1 

1_ 	• 
PR-DF-00041797/2014 • 

Procuradoria da Repúbli-Ca no Distrito Federa! 
Gabinete do Procurador-Chefe 
Assessoria de Pesquisa e Análise - ASSPA/PRDF 
	 —  

Memorando n° 032/2014/ASSPA/PRDF 

Ao Excelentíssimo Senhor 
DR. PAULO ROBERTO GALVÃO DE CARVALHO 
Procurador da República no Distrito Federal 

J-( 

. 	 ' 

Referência: IC n° 1.16.000.001545/2014-21 (Oficio n° 6646/2014/PG/PRDF/MPF) 
0-7 -1 f 

' 
"i() 	Nele 

■■•Àis .cr 	.,ze9(m, 

,Proeln 
Cumprimentando-o cordialmente, encaminho para as providencias cabíveis a 

documentação entregue nesta Assessoria, no dia 08/10/2014, pelo Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC, conforme Termo de Compromisso de 

Manutenção de Sigilo - TCMS e recibo assinados por este servidor (anexos). 

Atenciosamente, 

C&iton Bandeira Sena 
Assessoria de Pesquisa e Análise 

ASSPA/PRDF 

SAS, QUADRA 3, BLOCO J, COBERTURA, SALAS 200/201 — BRASÍLIA (DF) — CEP 70.070-925 Fone: (61) 3213-2862 — Fax: 3313-5454 
1/1 
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JUNTADA 
"Nesta data faço juntada aos presentes 

autos  (17)  

- 	- 
- 	  

ys. 	  

.13 	 a0 

	

Wiís 	Pereira 
Técni Administrativo 

matriciais: 23,427-3 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA'  DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 

REPRESENTANTE: Aécio Neves da Cunha. 

PESSOAS ENVOLVIDAS: Henrique de Campos Meireles; Miguel Jorge; Dilma Vanna 
Rousscf. 

DOCUMENTOS REFERIDOS: representação por escrito. PR-DF-0005111512014. 

RESUMO: FINANCIAMENTO. CAMEX. PORTO DE mARrEL. Possível irregularidade na 
concessão à Cuba de financiamento para construção de um porto naval. 

PESQUISA DE CORRELATÓS 'NO SISTEMA "ÚNICO" 

Pesquisas realizadas: 1. porto; . mariel; 2. camex; 3. porto; naval; cuba. 

Resultado da Pesquisa: com os argumentos pesquisados, foram localizados o IC ri° 
116.000.001545/2014-21 e o IPL n° 1920/2014, distribuídos ao 2° Ofício de Combate à 
Corrupção. Extratos anexos. 

DESPACHO re' .9'9262.1;sStiefVfièTÉPYibÊ 
. 	 et' , 	 • 

Ao gabinete do Procurador Paulo Roberto Ga vão de Carvalho, para análise de 
eventual correlação com o IC rio 1.16.000.001545/2014-21 e/ou. !PI, a° 1020/2014. 

Brasília, 19 de dezembro de 2014 

Pedro. 	 ; 

•.. Pedro Augusto Lisboa Manila 
•• Técnico Administrativo 

CiAl .i;) 1.1 ',0  

o, do 'At 
í'1. 0C0f011  

PR-DF-00051219/2014 
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PROCURlyDOP:A DA RI,1, 1121.ICA - DISTRITO FEDERAL 

ÚNICO 

',1-•••;t4W Relatório Auto Judiciai 

Usuário: PEDRO 	 ; 

NUCIVE/PROF 

Data; 19/12;201 •4 

2 

• 

-.. 	 - ....AtiTO?:JUDICIAL: beFIDF-1020/291 .4=INO.• 

Órgão Gerádor do Numero 	IDEPARTAMENT O DA POLiCLA FEDERAL NO DE 	 I • 	 . 
rgão Julgador 	i 

;Classe Judiciariz 
_.._ 	.._ 	 INOUÉRITO POLICIAL 	 ¡Numero . 	 1020(2014 

. ¡Área de Atuação i 	 : 	 CRIMINAL 	 iDat.:1 --dcs —A .tuaçãn — ;0-210- 9(2014 00. -0-0.00 ---;,. ---- 

jEletrônico - 	;Não. 
Á UF do Fa:oiOngem 	. 1  __........._____ _ 	

Dr 	 - iMunleiplo 	 IBRASICiA . i 

	

. 	, 
_ 	— 	--- i Localização Atual. 	• DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL NO DE 	• _____..... 	...._ 	 ,.. 

Assunto Judiciário - 	 Ciimes,contra o SIslema Financeiro Nacional (Crimes Previstos na Legislação Extravagantes/DIREITO PENAL) 	
_ 

.- 	• 	 i , 	 . 	i 

• 
 1 voluine. Dependente da NF 1.16.000.001488/2014-81. EMPRÉSTIMO, BNDES. MDIC. ODEBRECHT. PORTO DE MARIEL Trata- 
se de notícia veiculada pelo sue de imprensa "Congresso -em Foco". divulgando que o BNDES. amparado pelo MDIC, teria concedido 

 i 

à construtora Odebrecht empréstimo a titulo de financiamento de obra em terminal do porto de Mane!, em Cuba, no valor OSS •. i 
692.000.000,00. Em tese, tal financiamento teria Sido realizado "a fundo perdido", isto é, sem nenhum ónus para o tomador do . • 1 

Resumo 	 , 
empréstimo. 

;Situação 	 Ern andamento 

Tipo 

ORGAO GOVERNO 

Nome 

BNDES - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÓMICO E SOCIAL  
MDIC - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO INDÚSTRIA E 

	COMÉRCIO EXTERIOR  
PR-DF - PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISIRITO 
FEDERAL 

Relação 

INVESTIGADO 

INVESTIGADO 
. 	. 

REPRESENTANTE 

ORGAO GOVERNO 

ORGAO GOVERNO 

PESSOA JURIDICA 	 ODEBRECHT 	 INVESTIGADO 

Data Cadastro 	 iTramite Junto 	i 

109/10/2014 17:59 	¡Não  
1 

r
- 	

,  
' ntr-à--dá,41, 	 , 

  

 

 

¡Órgão.  que Enviou 
I 

DPF/DF - DEPARTAMENTO DA POLICIA FEDERAL NO DF I 
'Unidade de Recebimento PR-DF/DICRIM/PRDF - DIVISÃO CRIMINAL DA PR/DF . 
'Observação ^ 	. 	• . 	 . 1 
¡Total de Volumes 1 	 Total de Anexos 	11 1Total de Volumes Recebidos 

I 1 . 	1 
[Volumes Recebidos . 'Lacrado 

; 	 . • 	 ' 	; 	• 
.Pata 	 —1Grupo Distr;buicão ¡Tino Entrada 	 1Complen-iento Entrait::1 	■ Observàção t 	 .1._ 
10::1/10/2014 17:59 	NCCIIPL Requisitado 	¡CIÊNCIA 	 ¡DESPACHO 	 • 

: ..0...e,'..;.:`IY7t .STOÎtAÚTITOES ^ 

 

ATIVAS , -^- 

,..einidade'.PIR7DF/DICRIM/PRDF..-rDIVISÃO,CRIMINALDA PRIPF 
tipo 	 • 	i;Oficio 	 ¡Data 	, 	 Obseer=ção 	. 

,Titular 	 12' Oficio de Combate à 	;09/10/2014 18:49 	Dependente da NI: 1 1f0.000.001488/2014-81. conforme regras 	! 

Substituto 	 14 °  Oficio de Combate à 

Substituto 	 i5 °  Oficio de Combate à 	!09/•10/2011 18'50 	SUBSTITUTO NATURAI Dependente da NI : 	 . - 	
!Corrupção 	 . 

. 	 !Corrupção 	• 

	  

,.. 

! Corrupção 

I 

. . 	• 	____L• 	. 	. • 	iCongresso interno de 2014. 

1 	- 

09110/2014 18:51 	SUBSTITUTO EVENTUAL.. Dependente da NI: 	 • 

. 	. 	Congresso Interno de 2014. 

11.16.000.001488 12014-81 conforme regras etabelecidas no  

estabelevid?.s no Congresso Interno de 201/i 	 ; 

1.16.000.001488/2014-81, conforme regras estabelecidas nó 

--- --- 1. 

i 

r  

Data Cadastro 	'Número 	• 	Tipo Manifestação 	 ¡Autor  
13110/2014 13:26 .J25573/2014 

	

	
PRORROGAÇÃO DE PRAZO - SEM 	PAULO ROBERTO GALVAO DE CARVALHO 
INDICAÇ0 DILIGENCIA  

• 
• 	A: 

10/10/201418:32 - 125542/2014 . 	. PRORROGAÇÃO DE PRAZO - SEM 	'PAULO ROBERTO GALVAO DE CARVALHO 
INDICAÇÃO DILIGENCIA  

	- 
. 	• 	- 	 • 	 • • 	j 	 _ 

!Fase 	 • 	¡Origem 	 . 	!Destine 	 • 	 !Recebimento 

	

jtytovitnentaçã 
	

r • 

14/10/20141142 	;Sairia para Órgão Externo 1PR-DF/DICRINI1PRDU - DIVISÃO 	!DPI:XE - DEPARTANIEN Ia DA 	!14/10/20. 14. 11.12 	. 

Página 1 de 2 

•• 	• 	 • 	- 

;Etiqueta 
	

!Tipo Referencia 

! 1.16.000.001488/2014-81 
	

!Originário , 
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Usuáno: PEDRO Dl IMM 

NLiCIVEIPRDF:  

DaIa: 	19/12/2014 

PROCURADORIA DA REPUBLICA DISTRITO FEDERAL 

, 	UNICO 

Auto Administrativo - Histórico 

Inquérito Civil -1C - 44.16.000.001545/2014-21 - CÍVEL - TUTELA COLETIVA 

Data de Cadastro: 05 ./05/2014 	 Data de Autuação: 06/06/2014 

Lbcalização: 
	

14/11/2014. -.PR-Dr/GABPR23-PRGC - PAULO ROBERTO GALVAO DE CARVALHO 

Distribuiçao: 
	

PR-DF - 06106/2014 - 2' Oficio de Combate a COn upção 

Resumo: 
	

PORTARIA 13 1-21DE N ° 271/2014 
DATA: 05106/2014 

Investigar fatos'divulgados em ihatéria jornalistica veiculada pelo site de imprensa "Congresso cio 	dgndo corda de que o• 

- Banco Nacional de Desenvolvimento Econõrnico e Social (BNDES), arnparacid pela Cárnara do Comércio Exterior (CAMEX) e'o 
,Ministério do Desenvolvimento ;  Indústria e Comércio Exterior (MDIC), teria,.concedIdo a construtoya Odebrecni empréslimO ít 

• titulo de financiamento de obra em terminal do Porto de Manei, em .  Cuba, no valor US$ 692.000.000,00. Segundo g noticia, parte 

de tal financiamento teria sido realizado "a fundo perdido", isto é, sem nenhum ônus para o %ornador do empréstimo. • 	• 

SUBSTITUTO NATURAL - 50  OFICIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO. 
SUBSTITUTO EVENTUAL - 4° OFICIO DE COMBATE A CORRUPÇÃO.' 

Cámára/Tema/Subtem 	• (5. Gamara - Combate á Corrupção)! Emprego irregular dê verbas ou rendas públicas 

1 	• 

../06/2014 Providência 

. 18(08/2014 Providência 

18/0712014 Providência - 

16/0712014 ProVidéhcia 

10107/2014 Providência 

Providências 
Destino: GABPR23-PRGC - PAULO ROBERTO GALVAO DE CARVALHO 1 AUTOS = 1 VOLUME + ANEXO I (Sigiloso). 
Despacho duinprldo: juntada do expediente PR-DF-00041797/2014 á fl. 247 e documentos anexos como ANEXO I (Sigiloso). 

Juntada - Sectindario --> PR-DF-0004179712014 - MEMORANDO 32/2014 

Destino: NUCIVE/PROF - PR-DF/NUdVE/PRDF - NÚCLEO CiVEL EXTRAJUDICIAL DA PRJDF lAUTOS = 01 VOLUME. Paia formação de 
anexo sigiloso com o documento PR-DF-00041797/2014. 

Cumpra-se..clont color = greert>,:flon1> 

Registrar -> PR-OF-00045237/2014 - DESPACHO 14166/2014-PG/PRDF1MPF PAULO ROBERTO Gi-.1:VA0 DE CARVALHO 

Junte-se.-dont color= green></font> 	. 

Juntada - Secundado --> PR DF-0004161612014 - OFÍCIO 616/2014-BNDES GP .  - 

Junte-se.lont color = green></font? 

Juntada - Secundário 7-? P12 DF 00040038/2014 - OFÍCIO 288/2014-SE-MDIC 

Junte-se <font color = green>‹ilont> 

Registrar -> PR-DF-00037587/2014 - DESPACHO 11783/2014-PG/PRDF/MPF - PAULO ROBERTO GALVAO DE CARVALHO 

Juntada Secundário 	PR-DF-00036278/2014 - PETIÇÃO /2014 

Referendado --> Inquérito Civil - IC - 1 :16.000.001545/2014-21 - CÍVEL - TUTELA COLETIVA. 

Registrar -> PR-DF-0003674612014 - DESPACHO 1151512014-IN/PRDF/MPF - IGOR NERY FIGUEIREDO 

Juntada - - Secundário -> PR-DF-0003674612014 - DESPACHO 1151512014-IN/PRDF/MPF 

Junte-se.<font color green></font> 

Juntada - Secundário -> PR-RJ-0005249212014 - OFÍCIO 1013312014-PRJRJ/CB 

Destino: GABPR23-PRGC - PAULO ROBERTO GALVAO DE CARVALHO] AUTOS = 01 VOLUME. 
Folhas devidamente nUrrieradas: 
Destino: NUCRIMEYJPRDF - PR-DÉ/NUCRIMEX/PRDF - NUCLE0 CRIMINAL EXTRAJUDICIAL DA PR/DF f AUTOS = 01 VOLUME Para 
numeração deus. 

junte-se <Md color = green>monl> 

Juntada . Secundáriá --> PR-DF.00031878/2014 - OFÍCIO 199/2014-SE-MDOC 

Juntada - Secundano 	PR DF-00031891/2014 - OFICIO 87/2011 CMEX 

Jun:ada Secundado ->'PR-DF.00033695/2014 . - OFÍCIO 208/2014 SE-MOIC 

Juntada - Secundário .-> PR-DF-0005342212014 - OFÍCIO 85:;i2011-CAtiEX 

Juntada - Secundâdu 	PR-1Ji-00034155/2014 - OFICIO 557/201 ,l-eNDESGP 

Oficie-se:dont color = green></fonl> 

Regisirár -> PR-DF-0003441512014.  DESPACHO 10.916m)tiuPGIPPDFIMPF - PAULO ROBERTO GALVAO DE CARVALHO 

Solicitai -> PR:DF-00034423;2014 OFICIO 6648/2014 PC3fPROilmPF - PAULO 00000/O GALVAO DE CARVALHO .  

Resposta -> PR-DF-0004003812014 - OFÍCIO 28012014-SF-MDIC Juntada 

Solicitar PR-DF-0003442512014 - OFÍCIO 6648/2014-PG/PROPMPF - PAULO ROBERTO GALVAO DE CARVALHO 

Resposta -> PR-DF-00041616/2014 - OFÍCIO 616/2014 -BNDES GP Juntada 

- JUIIIE -se.<(011i , c0or = green></font> 

Juntada - Secundário -> PR-DF-00031733/2014 - oFicig 545/2014 BNDES GP • - 

Junte-se.<font color = green><dont> 

Juntada - Secundário —5 PR-DF-0002667112014 - OFÍCIO 478q014-BNDESGP 

junte-se4.<font color .= green></font> 	 • 

Juntada - Secundado -> PR-DF-00026125/2014 OFICIO 171/2014-SE-rv1DIC 

Juntada Secundário -> PR43F-0002623412014 - PETIÇÃO /2014 

Junte-se.<font color = green></font> 

Registrar --> PR-DF-00028788/2014 - DESPACHO 8242/201 ,1-PG/PRDFiMPF PAULO ROBERTO CALVA° DE CARVALHO 

. 	Juntada Secundário -> PR-DF-001J25790/20t4'- OFÍCIO 4921/2014 

Junte-se <fon: color -•,• green></foril> 

Juntada -Secundário --> PR-DF-0002433112014 - PE TIÇÃO /2014 

Petçf'a I do 2 

Data 	- Tipo 
14/11/2014 movimentação 

1011/2014 Referènua 

12/11/2014 Movimentação 

'.12/11/2014 ProvIdenda 

2/11/2014 Provicrencia 

14;10/2014 Providência 

22/09/2014 Providencia 

05/0912014 ProVidéncia 

02/09/2014 .MovimentaçãO 

2910312014 Movimentação • • 

28108/2011 Providência 

02/07;2014 Piovidencia 

28/06/20 	. Me .,, irrientação 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PROCURADOR CHEFE 
PROCURADORIA DA REPÚBLICOA NO DISTRITO FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPUBLKA 
NO DISTRITO FEDERAI 

AÉCIO NEVES DA CUNHA, brasileiro, casado, Senador da 

República, inscrito no CPF sob o n° 667.289.837/91, portador da Carteira de 

Identidade RG n° 3.105.792, SSP/MG, residente e domiciliado na cidade de 

Brasília/DF, na Praça dos Três Poderes, Senado Federal Anexo I, 11' andar, 

Salas 1 a 6, por eu advogado, infra - assinado, com fundamento nos artigos 10 

e 11 da Lei 8.429/92, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, 

oferecer a presente REPRESENTAÇÃO contra HENRIQUE DE CAMPOS 

MEIRELES, então presidente do Banco Central do Brasil; MIGUEL 

JORGE, então Ministro do Desenvolvimento Social; e DILIVIA VANNA 

ROUSSEFF, Presidente da República, para investigação do financiamento 

realizado pelo Brasil em favor de Cuba, para construção do Porto de Mariel, 

em razão das seguintes questões de fato e de direito que passa a expor: ° 

1. -  Conforme é de conhecimento público e notório, o Conselho 

de Ministros da Câmara de Comercio Exterior — Camex, concedeu 

financiamento em favor de Cuba, pais sediado na América Central, para 

construção de um porto naval, no montante de US$ 638.700,00 (seiscentos e 

trinta e oito milhões e setecentos mil dólares). 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53193083.



2. -  Esse financiamento foi autorizado pela CAMEX em 

reunião realizada no dia 09 de fevereiro de 2010, conforme consta da inclusa 

cópia de nota técnica da Secretaria Executiva da Câmara de Comércio 

Exterior e realizado por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social - BNDES. 

Por meio da Ata da LXXII Reunião do Conselho de 

Ministros da Câmara de Comércio Exterior, realizada em 26 de maio de 

2010, foi explicitada as condições de financiamento oferecidas para essa 

obra, de onde se extrai que foram concedidas ao empréstimo as seguintes 

excepcionalidades: 

3.1. -  Prazo de financiamento por 25 anos quando o 

regulamentar é de 12 anos; 

3.2. -  Prazo de equalização de juros de 25 anos quando o 

regulamentar era de 10 anos; 

3.3. -  Cobertura de 100% para riscos políticos 

extraordinários enquanto o regulamentar era de 95%; 

3.4. -  Garantia estabelecida por meio de fluxos internos de 

recebiveis gerados pela indústria cubana de tabaco e depositados em escrow 
account em banco cubano, quando usual é fluxo externo de recebiveis. 

Data vênia, é inegável que a operação deu-se de forma 

irregular e em condições prejudiciais ao país. 

Primeiramente, as condições extraordinárias concedidas não 

possuem amparo legal. 

A Lei 10.184/2001 Permite a equalização de juros para que os 

empréstimos de fomento à exportação possuam encargos financeiros 

compatíveis com as condições internacionais. 

À época dos fatos a Resolução 3.219, de 2004, do Banco 

Central do Brasil regulamentava esse financiamento, prevendo: 

.
.A — Que a equalização deveria ser._ fixada e limitada aos 

percentuais estabelecidos pelo Banco Central (Art. 1°, § 2°); 

B — 
O prazo de financiamento da operação deveria respeitar, 

a cada Operação, as condições da "Corrimercial Interest Reference Rate 

CIRW, divulgada mensalmente pela Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico — OCDE (art. 1°, § 1°); 
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Portanto, os limites de equalização e o prazo •de 

financiamento não poderiam sofrer condições excepcionais, pois deveriam 

respeitar as condições impostas pelo próprio Banco Central. 

De se notar que essas excepcionalidades, inclusive a garantia 

de 100% do risco, foram concedidas sem uma motivação clara e objetiva, 

inexistindo qualquer demonstração de qual seria o interesse público a 

justificar o tratamento privilegiado e contra legem. 

E, não bastasse toda essa situação anormal, a garantia 

permitida pela CAMEX é, indiscutivelmente, insuficiente e ineficaz, 

colocando em risco o recebimento dos valores emprestados com dinheiro 

. público. 

É que a manutenção dos valores de garantia em conta 

corrente bancária do próprio pais beneficiário do empréstimo não permite ao 
credor, o BNDES, dar execução à garantia ofertada, por ser o próprio 
beneficiário a autoridade que deverá dar efetividade a eventual 

transferência de valores. 

Ora, manter os valores de garantia em fluxos externos de 

recebiveis é um mecanismo necessário para que a garantia se aperfeiçoe. Da 
forma como permitido o depósito de recebíveis da indústria de tabaco 
cubana, ou seja, em conta mantida em banco cubano, significa risco à 

operação garantidora, o que é inadmissível. 

Evidente que não se coloca em dúvida a credibilidade do 
Governo Cubano, mas sim a operação na forma como estabelecida, que, 

indiscutivelmente, não atendeu aos interesses do Brasil. 

5. -  Diante do exposto, resta claro que a operação 'foi realizada 

em desobservâ.ncia aos princípios administrativos, notadamente da 

legalidade, lealdade com as instituições públicas e imparcialidade, o que 

importa infração ao art. 11 da Lei 8.429/92. 

Outrossim, na medida em que a operação financeira foi 

realizada sem observância das normas legais, ante a concessão de 
excepcionalidades não previstas em lei ou regulamento, e por aceitar 
garantia insuficiente, resta clara a prática de improbidade administrativa 

prevista no art. 10, inciso VI, da Lei de Improbidade Administrativa. 
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Brasília, 18 de dezemb};o eté 2014. 

•
•• ditr. ata Pereira 

• 3 O" 
Flávio He 
OAB/S 

6.- Nestas condições, requer - se a abertura de competente 

'inquérito civil para apuração das condições de concessão de financiamento 
ao porto de cuba, eis que patentes as ilegalidades operadas, por ser medida 

de direito. 

- 
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PROCURAÇÃO 

Pelo presente instrumento particular de mandato, AÉCIO NEVES DA 

CUNHA, brasileiro, casado, economista, Senador da República, com 

endereço nesta Capital, devidamente inscrito no CPF sob o n° 

667.289.837-91, portador do RG n.° 3.105.792 - SSP/MG, nomeia e 

constitui seus bastantes procuradores AFONSO ASSIS RIBEIRO, 

brasileiro, casado, advogado regularmente inscrito na OAB/DF sob o n° 

15.010, RODOLFO MACHADO MOURA, brasileiro, casado, advogado 

regularmente inscrito na OAB/DF sob o n° 14.360, GUSTAVO 

GUILHERME BEZERRA KANFFER, brasileiro, casado, advogado 

regularmente inscrito na OAB/DF sob o n° 20.839 e FLÁVIO 

HENRIQUE COSTA PEREIRA, advogado inscrito na OAB/SP sob o n° 

131.364, todos com escritório no SGAS Qd. 607, Ed. Metrópolis, sala 

223, CEP: 70.200-670, Brasília-DF, para, com poderes das cláusulas ad 

judicia e extra, representá-lo extra ou judicialmente, podendo propor 

ações, interpor recursos, substabelecer, transigir, desistir, apresentar 

notificações, firmar acordos e tudo mais que necessário for ao fiel 

cumprimento deste mandato. 

Brasília - DF, 29 de abril de 2014. 

AÉCIØ NEVES DA CUNHA 

3- OFICIO DE 	TESTO 
SCS 	-EL 	I VA r1-949TP—rf 3 

lAute oi Jon'- orme Ari' 7,v, 
1 	35 94. 

•Isilià-DF 30/04/2014 
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CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR 
SECRETARIA EXECUTIVA 

Nota Técnica n° 	/2010/CAMEX 

Brasília, 	de março de 2010. 

Aos Senhores Ministros da CAMEX 

Assunto: Cuba — Porto Mariel. T Reunião do Grupo de Trabalho para Assuntos Econômicos e 
Comerciais. 

	

1. 	Nos dias 22 a 25 de fevereiro de 2010, foi realizada, em Havana, a T Reunião do 

Grupo de Trabalho Cuba-Brasil para os Assuntos Econômicos e Comerciais. O principal tema da 

agenda do Grupo Técnico foi a solicitação cubana por novos créditos: i) US$ 230 milhões 

adicionais para o Porto Marie( , com recursos do _BNDES, _PROEX Equalização e garantia do 

FGE; e ii) a elevação do limite do crédito rotativo para exportação de alimentos, com recursos do 

PROEX Financiamento, de US$ 200 milhões para US$ 350 milhões. 

	

2. 	Nesta ocasião, a Delegação brasileira comunicou ao Governo cubano a decisão do 

Conselho de Ministros da CAMEX, da I,X_X Reunião realizada em 09.02.2010: 

Aprovação do incremento da linha de alimentos sem garantia adicional, e 

Aprovação do Projeto do Porto Mane] em seu valor integral, condicionado à 

apresentação do estudo de viabilidade econômica, que já havia sido solicitado ao Governo 

cubano, e sua avaliação positiva quanto à possibilidade de utilizar as futuras receitas 

oriundas do referido porto, a serem depositadas em conta no Brasil, para contra-garantir 

futuros desembolsos, sendo que, na hipótese de não ser viável a utilização de tais 
recebiveis, o projeto seria aprovado em tranches. 

3. 	Durante a reunião em Havana, o lado cubano entregou, como estudo de viabilidade 
econômica do referido empreendimento, outro resumo do estudo elaborado pela empresa estatal 

cubana Armazéns Universalles que, assim como o documento entregue anteriormente, não atende 

a demanda brasileira. 
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No que concerne à estrutura da garantia com os futuros recebíveis do Porto Mariel, 

o Governo cubano alegou que teme o confisco ou bloqueio dos recursos cubanos depositados em 

conta fora do pais. Nesse sentido, a negociação foi concluída com a oferta de garantia adicional 

apenas em relação à parcela de US$ 230 milhões, a ser aprovada a partir de 2012, vinculada a 

futuras receitas do Porto Mariel creditadas em um banco cubano, a critério do Governo brasileiro, 

em nome do Banco do Brasil S.A. 

É importante destacar que a participação do Banco do Brasil S.A. precisa ser 

confirmada pelo banco. Além disso, a estrutura acordada é semelhante a já negociada 

anteriormente, não mitiga o risco país, visto que os recebiveis serão depositados em um banco 

cubano. 

Por fim, o Ministro de Comércio Exterior e Investimento Estrangeiro da República 

de Cuba, Rodrigo Malmierca Diaz, e o Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior da República Federativa do Brasil, Miguel Jorge, assinaram urna ata registrando a 

estrutura acordada (cópia anexa) 

Desta forma, encaminhamos à apreciação desse Conselho a estrutura acordada com 

o Governo cubano para futura oriéntaçãõ-ão Comitê -de -Financiatne-ritó ê Garantia das Exportações 
—COFIG. 

Respeitosamente, 

LUCIA HELENA 'MONTEIRO SOUZA 
Assessora Especial 

De acordo, 

LYTI1A SPINDOLA 
Secretária Executiva 
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CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR 
Secretaria Executiva 

ATA da LXXTI Reunião do Conselho de Ministros da Câmara de Comércio 
Exterior — CAIMX 
26/05/2010 — 14h30 

O Presidente da CAMEX, Ministro Miguel Jorge, abriu a reunião dando as boas 
vindas aos presentes. Comunicou que a Secretária-Executiva da CAMEX, Dra. Lytha 
Spindola, pediu afastamento do cargo e que será substituída pelo Dr.Elelder Chaves, 
Auditor Fiscal da Receita Federal, atualmente Assessor Especial da CAMEX. Agradeceu 
o trabalho desenvolvido e a dedicação da Dra. Lytha nos três anos à frente da Secretaria 
Executiva da CAMEX e deu as boas vindas ao novo Secretário. 

A Dra. Lytha Spíndola agradeceu a confiança depositada em si pelo Ministro 
Miguel Jorge ao escolhê-la para o cargo e fez breve relato sobre as atividades mais 
relevantes e os avanços obtidos durante o período. 

4.5. -- Cuba-Porto de_ Mariel. Financiamento BNDES/PROEX-
Equalização/FGE Tranche 2010 
O representante da Secretaria ExecUtiva do COFIG relatou que o COFIG 

recomendou, cm sua 70a Reunião Ordinária, de 25.05.2010, o encaminhamento da 
operação relativa à construção das obras do Porto Marie4- (Tranche 2010) à apreciação e 
deliberação do Conselho de Ministros da CiUrffiX, conforme as condiçães abaixo. 

Características da operação:  

Exportador: Cia. De Obras e de lnfraestrutura S.A. — COI 

Objeto da Exportação: bens e serviços brasileiros a serem exportados para a 
implantação de uma Zona de Desenvolvimento Integral no atual Porto de Mariel — II 
Etapa 

Valor em USS: 176.470.5.88,23 

Condições financeiras:  

prazo de financiamento: 25 anos, incluídos 4 anos de carência; 

custo ali-in: Libor de 60 meses + spread de 3,5% a.a.; 

parcela à vista: 15% do valor da exportação; 

parcela financiada: 85% do valor da exportação; 

prazo de equalização de taxas de juros: 25 anos; 

spread de equalização: 2,5% a.a.; 
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percentual de cobertura: 100% para riscos políticos e extraordinários; e 

garantias: fluxos internos de recebíveis gerados pela indústria cubana de 
tabaco, a serem depositados em escrow account aberta em banco cubano. 

Excepcionalidades:  

prazo de financiamento: 25 anos (regulamentar: 12 anos); 

prazo de equalização de taxas de juros: 25 anos (regulamentar: 10 anos); 

percentual de cobertura: 100% para riscos políticos e extraordinários 
(regulamentar: 95%); 

• 	d) garantias: fluxos internos de recebiveis gerados pela indústria cubana de 
tabaco, a serem depositados em escrow account aberta em banco cubano (usual: fluxos 
externos de recebíveis). 

O representante da Secretaria Executiva do COFIO lembrou que por ocasião da 
LXX e LXXI Reuniões do Conselho de Ministros da CAMEX, realizadas 
respectivamente em 09.02 e 05.04.2010, decidiu-se que, na ausência de vinculação dos 
futuros recebíveis do Porto Mariel, depositados em escrow account aberta fora de Cuba, o 
projeto deveria continuar sendo aprovado em tranches. 

No entanto, ressaltou que seria realizada em junho a 3' Reunião do Grupo de 
Trabalho Cuba-Brasil para os assuntos econômicos e comerciais. O Governo Cubano já 
sinalizou que deseja rever as condições de aprovação em tranches do Projeto Porto 
Mariel, vislumbrando a possibilidade de suaaprovaçãe; -ffiregral: —  

Decisão:  Aprovada a liberação da tranche de 2010. 
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Casa CiVa 
Subchefia para Assuntos jurídicos 

LEI N 2  10.184, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2001. 

Conversão da MPv n° 2.111-49 de 2001 
Dispõe sobre a concessão de financiamento vinculado à 
exportação de bens ou serviços racionai, e dá outras 
providências. 

     

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória n° 2.111-49, de 2001, que o 
Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente, para os efeitos do disposto no 
parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1 2  Nas operações de financiamento com recursos da Programação Especial das Operações Oficiais de 
Crédito, vinculadas à exportação de bens ou serviços nacionais ;  o Tesouro Nacional poderá pactuar encargos 
financeiros compatíveis com os praticados no mercado internacional, no âmbito do Programa de Financiamento 
às Exportações - PROEX. 

Art. 22  Nas operações de financiamento vinculadas à exportação de bens ou serviços nacionais não 
' , rangidas pelo disposto no artigo anterior, bem como nos financiamentos à produção de bens destinados à 

—portação, o Tesouro Nacional poderá conceder ao financiador equalização suficiente para tornar os encargos 
financeiros compatíveis com os praticados no mercado internacional. 

§ 120 Poder Executivo fixará os limites máximos admissíveis para efeito deste artigo. 

§ 22  O disposto neste artigo aplica-se também aos encargos vincendos de operações já realizadas, em 
relação às quais preexistam obrigações do Tesouro Nacional na conformidade das Resoluções ri 2ã 509, de 24 de 
janeiro de 1979, e 1.845, de 1 2  de julho de 1991, ambas do Conselho Monetário Nacional. 

Art. 2 2-A Nas operações de financiamento ou de equalização vinculadas à exportação de bens ou serviços 
nacionais, o Tesouro Nacional poderá pactuar condições aceitas pela prática internacional aplicada a países, 
projetos ou setores com limitações de acesso a financiamento de mercado. (Incluído pela  Lei n° 11.499,  de 
2007) 

Art. 3P—Gs—k4inistfec de--s-4o-  da gE3Z-eF1-€13 	e do 	De-senv-elv-irnenta 	!ndástrIa 	-e- Geffnércio E34ef ■ OF lekbel:eccrãe—as—ecineii-Oes para  CI al31-i-eação do disposto nes-ta Lei, 	 os---dis-posições 	do 
Concelho Morpctorie Nacional. (Vide Medieta-P-r-ovicória  

Art. 32  A Câmara de Comércio Exterior - CAMEX, do Conselho de Governo, estabelecerá as condições 
para a aplicação do disposto nesta Lei, observadas, ainda, as disposições do Conselho Monetário Nacional. 
(Redação dada pela Lei n° 11.499, de 2007) 

Art. 42  Os arts. 1 2, 22  e 32  da Lei n2  9.531, de 10 de dezembro de 1997, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 1 2  Fica criado o Fundo de Garantia para Promoção da Competitividade - FGPC, 
de natureza contábil, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior e gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social - BNDES, com a finalidade de prover recursos para garantir o risco das 
operações de financiamento realizadas pelo BNDES e pela Agência Especial de 
Financiamento Industrial - FINAME ou por intermédio de instituições financeiras 
repassadoras, destinadas a: 

I - microempresas e empresas de pequeno porte, 
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H- médias empresas que sejam exportadoras ou fabricantes de insumos que 
integrem o processo produtivo, ou de montagem e de embalagem de mercadorias 
destinadas à exportação. 

2 2  O Poder Executivo fixará, para os fins do disposto nesta Lei, os critérios de 
enquadramento das firmas individuais e pessoas jurídicas nas categorias de 
microempresas, empresas de pequeno porte e médias empresas de que tratam os 
incisos I e H do caput deste artigo." (NR) 

"Art. 20  O patrimônio inicial do FGPC será constituído mediante a: 

I=  transferência de quarenta por cento dos recursos atribuídos à União por força do 

art. 22  da Lei n2  9.526, de 8 de dezembro de 1997; 

II- vinculação de um bilhão e quinhentos milhões de ações preferenciais nominativas 
de emissão da Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS, que se encontram 
depositadas no Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal - 

FADPMF, criado pela Lei n0  9.069, de 29 de junho de 1995. 

§ 1 2  Poderão, ainda, ser vinculadas ao FGPC, mediante prévia e expressa 
autorização do Presidente da República, outras ações de propriedade da União, 
negociadas em bolsas de valores, inclusive aquelas que estejam depositadas no 
FADPMF. -  

§ 22  O valor das ações para os fins previstos no inciso II deste artigo será 
determinado pela cotação média dos últimos cinco pregões em que as ações tenham 
sido negociadas. 

§ 32  As ações vinculadas ao FGPC serão depositadas no Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. 

§ 49  Fica o BNDES autorizado a alienar as ações vinculadas ao FGPC, devendo 
encaminhar os demonstrativos de prestação de contas relativos a cada alienação ao 
Tribunal de Contas da União - TCU. 

50  As despesas, encargos e emolumentos relacionados com a alienação das 
ações serão abatidos do produto da alienação." (NR) 

"Arl 30  

V- o produto da alienação das ações integrantes do seu patrimônio; 

VI - os dividendos e remuneração de capital das ações de que trata o inciso anterior; 

VI I - outros recursos destinados pelo Poder Público. 

	  (NR) 

Art. 52  O art. 52   da Lei n2  8.032. de 12 de abril de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 52 O regime aduaneiro especial de que trata o inciso II do art. 78 do Decreto-Lei 

n2  37; de 18 de novembro de 1966, poderá ser aplicado à importação de matérias-
primas, produtos intermediários e componentes destinados à fabricação, no País, de 
máquinas e equipamentos a serem fornecidos no mercado interno, em decorrência de 
licitação interpacional, contra pagamento em moeda conversível proveniente de 
financiamento concedido por instituição financeira internacional, da qual o Brasil 
participe, ou por entidade governamental estrangeira ou, ainda, pelo Banco Nacional 
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de Desenvolvimento Econômico e Social 	BNDES, com recursos captados n 
exterior." (NR) 

t-- 	I 

Art. 62  O art. 60   da Lei n0   9.449. de 14 de março de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação: 
• 

"Art. 60  A empresa que exportar produto de sua fabricação, a que se refere o art. 1 0 , 

§ 1 2 , alínea "h", por intermédio de empresa ;  instalada no País, de fabricação ou 
montagerw.vik) produtos relacionados nas alíneas "a'' a "g" do mesmo parágrafo, 
poderá tranSferir a essa empresa o valor da exportação líquida, se a exportação for 
feita para sociedade do mesmo grupo econômico a que pertencer a segunda ou para 
sociedade a esta coligada. 

Parágrafo único. Consideram-se como sociedade do mesmo grupo econômico a 
controladora e suas controladas." (NR) 

Art. 720  art. 76 da Lei n2  9.532, de 10 de dezembro de 1997, passa a vigorar acrescido dos seguintes 
parágrafos: 

1i.§._1 2  O disposto no art. 55 não se aplica a projetos de empresas a que se refere o 
art. 1 2 , § 1 2 , alínea "h", da Lei n 2  9.449, de 14 de março de 1997, cuja produção seja 
destinada totalmente à exportação até 31 de dezembro de 2002. 

22  A empresa que usar do benefício previsto no parágrafo anterior e deixar de 
exportar a totalidade de sua produção no prazo ali estabelecido estará sujeita à multa 
de setenta por cento aplicada sobre o valor FOB do total das importações realizadas 
nos termos dos incisos I e II do art. 1 2  da Lei n 2  9.449, de 1997." (NR) 

Art. 82  Fica suspensa, no período de 15 de abril de 1999 a 30 de junho de 2000, a aplicação do disposto no 
art. 12 da Lei n 2   9.779, de 19 de janeiro de 1999.  

Art. 92  Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória n 2   2.111-48, de 27 de 
dezembro de 2000. 

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 11. Fica revogada a Lei n 2   8.187, de 1 2  de junho de 1991. 

Congresso Nacional, em 12 de fevereiro de 2001; 180Q da Independência e 1132  da República 

Senador ANTONIO CARLOS MAGALHAES 
Presidente 

Este texto não substitui o publicado no DOU.  de 14.2.2001 
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BANCO CENTRAL DO BRASR. 

RESOLUÇÃO N° 3 219 

Redefine os critérios aplicáveis ás operações 
do sistema de equalização de taxas de juros do 
Programa de Financiamento às Exportações - 
PROEX. 

O BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do art. 9 0  da Lei 4.595, de 31 de 
dezembro de 1964, torna público que o CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, em sessão 
realizada em 30 de junho de 2004, com base no art. 4 0, incisos V, VI, XVII e XXXI, da referida 
Lei e tendo em vista o disposto na Lei 10.184, de 12 de fevereiro de 2001, 

-RESOLVEU: 

Art. 1° Nas operações de financiamento à exportação de bens e de serviços, bem 
corno de programas de computador ("softwares") de que trata a Lei 9.609, de 19 de fevereiro de 
1998, o Tesouro Nacional pode conceder ao financiador ou ao refmanciador, conforme o caso, 
equalização suficiente para tornar os encargos financeiros .compatíveis com os praticados no 
mercado internacional. 

§ 1° Nos financiamentos às exportações de aeronaves para aviação regional, a 
equalizacão das taxas de juros será estabelecida operação por operação, em níveis que poderão 
ser diferenciados de acordo com as características de cada operação, respeitada a "Commercial 
Interest Reference Rate - CIRR", divulgada mensalmente pela Organização para a Cooperação e 
o Desenvolvimento Econômico (OCDE), relativa à moeda e ao prazo do financiamento da 
operação. 

§ 2° A equalização, durante todo o seu período, é fixa e limitada aos percentuais 
estabelecidos pelo Banco Central do Brasil. 

Art. 2° A equalização pode ser concedida nos financiamentos ao importador, para 
pagamento à vista ao exportadot . estabelecido no Brasil, e nos refinanciamentos concedidos a 
este último. 

§ 1' Estão habilitados a operar nas modalidades de financiamento ao importador 
e de refinanciamento ao exportador, os bancos múltiplos, comerciais, de investimento e de 
desenvolvimento residentes ou domiciliados no País e a Agência Especial de Financiamento 
Industrial - FINA ME. 

§ 2° Estão também habilitados os estabelecimentos de crédito ou financeiros 
situados no exterior, incluídas as agências de bancos brasileiros, bem corno a Corporacão Andina 
de Fomento (CAF). 

§ 3° Por estabelecimento de crédito ou financeiro no exterior entende-se o 
estabelecimento regularmente constituído sob as leis do país em que se situe, cujo estatuto 
preveja a possibilidade de conceder crédito sob qualquer forma de, mútuo e que esteja sujeito à 
supervisão por órgão governamental. 
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BANCO CENTRAL DO BRASIL 

§ 4 0 
 O Banco Central do Brasil pode impor restrições à participação dos 

estabelecimentos referidos no parágrafo anterior quando, a seu juízo, considerar inadequados os 

procedimentos de concessão de créditos. 

§ 5 0  A negociação no exterior dos títulos de crédito relativos à exportação ou, 
quando for o caso, da respectiva carta de crédito, não interrompe, não exclui e nem transfere o 
direito à equalização. 

Art. 3 0  O regime de amortização dos financiamentos e refinanciamentos é o de 
parcelas semestrais contadas, conforme o caso, da data do embarque ou da entrega das 

mercadorias, da fatura, do contrato comercial ou do contrato de financiamento, ou ainda da data 
da consolidação dos embarques e/ou do faturamento dos serviços. 

§ 10 Os juros são calculados sobre o saldo devedor e devidos a cada seis meses 
contados dos respectivos eventos indicados neste artigo. 

§ 20 O período máximo de consolidação de embarques c/ou faturamento de 

serviços é de 30 (trinta) dias, sendo considerada como data de consolidação a do último evento 
que a integre. 

§ 3 0 
 São admitidas operações de prazo inferior a 360 (trezentos e sessenta) dias, 

desde que a amortização e o pagamento de juros ocorram em uma única data. 

forma: 
	Art. 40 

 As importâncias devidas a título de equalização são calculadas da seguinte 

que teminício: 
I - período: idêntico ao período de contagem de juros. exceto quanto ao primeiro, 

quando se tratar de financiamento ao importador, para pagamento à vista ao 

exportador, ou de refinanciamento a este último,: concedido por agente mencionado no art. 2°, § 
I': a partir da data do crédito em conta corrente do exportador ou a partir do respectivo evento 
previsto no "copiai" do art. 3 0, o que por último ocorrer; 

quando se tratar de financiamento ao importador, para pagamento à vista ao 

exportador, ou de refinanciamento a este último; concedido pelos agentes mencionados no art. 
?c), po :  

b.1) a partir da data da liquidação dos contratos de câmbio relativos à totalidade 
do valor da exportação ou a partir da data do respectivo evento indicado no "caput" do art. 3 0, o 
que por último ocorrer; 

. b.2) a partir da data da liquidação dos contratos de câmbio relativos ao valor 
parcial da exportação ou a partir da data do respectivo evento indicado no "caput" do art. 3°, o 
que, por último ocorrer,.nos casos em que esse valor parcial corresponder a, no mínimo, 15% 
(quinze por cento) do valor da exportação e deSde que o prazo da equalização seja menor ou 

igual ao prazo do financiamento concedido na forma da Resolução 2.575, de 17 de dezembro de 
1998; 

Resolução n° 3.2 I 9 de 30 de . junho de 2001. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53193083.



BANCO CENTRAL DO BRASIL 

II - base de cálculo: o saldo devedor dos financiamentos em cada período, 
recomposto com base no prazo máximo equalizável, quando for o caso, utilizando-se o divisor 
36.500 e considerando-se carência máxima, para o principal, de seis meses contados da data do 
respectivo evento previsto no "caput" do art. 3'; 

III - no caso de operações de prazo inferior a 360 (trezentos e sessenta) dias, 
mencionadas no art. 3°, § 3°, o período de equalização é estabelecido: 

nas operações com prazo de financiamento de até 180 (cento e oitenta) dias: 
com base no prazo máximo equalizável, limitado ao prazo do financiamento, contado segundo o 
disposto na alínea "a" ou "h" do inciso I deste artigo, conforme o caso; 

nas operações com prazo de financiamento superior a 180 (cento e oitenta) dias 
e inferior a 360 (trezentos e sessenta) dias: recomposto em dois períodos, sendo o primeiro de 
180 (cento e oitenta) dias contado consoante o disposto na alínea "a" ou "h" do inciso I deste 
artigo, conforme o caso, e o segundo pelos dias restantes, com base no prazo máximo 
equalizável, limitado ao prazo do financiamento. 

.§ 1° O percentual máximo equalizável da exportação e os prazos máximos de 
equalização serão definidos em Portaria Ministerial. 

§ 2° Os valores devidos em operações de financiamento realizadas em outra 
moeda que não o dólar dos Estados Unidos são convertidos a essa moeda com base na paridade 
vigente na data de início do primeiro período de equalização, divulgada pelo Banco Central do 
Brasil. 

Art. 5° Os valores apurados na forma do artigo anterior são pagos aos agentes 
mencionados no art. 2", §§ 1° e 2°, em Notas cio Tesouro Nacional da série 1 (NTN-1), cujo valor 
nominal é atualizado pela variação cambial. 

§ I° Para o cálculo da variação cambial aplicável à atualização do valor nominal 
das NTN-I são utilizadas as taxas de câmbio de venda, para o dólar dos Estados Unidos, do 
encerramento do mercado de câmbio de taxas livres do dia útil anterior à data de sua emissão e 
do dia útil anterior à data de seu vencimento, divulgadas pelo Banco Central do Brasil. 

sS ?° A emissão das NTN-I é processada sob a forma escriturai, mediante registro — 
dos respectivos direitos creditórios em nome dos agentes mencionados no art. 2°, §§ 1° e 2°, no 
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), por intermédio do qual são efetuados os 
resgates. 

§ 3° Os agentes não-participantes do Selic devem firmar contrato com banco 
participante desse Sistema, abrangendo: 

serviço de custódia com vistas ao recebimento das NTN-I; 

utilização da conta de "Reservas Bancárias" para a realização das 
movimentações financeiras decorrentes das equalizações, bem como das negociações clos títulos; 

Resolução n°3.219, de 30 de junho de 2004. 
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autorização para realizar as operações de câmbio e respectivas transferências 
do ou para os exteriores decorrentes do resgate ou da negOciação . das NTN-1, caso o agente não-
participante do SEI,IC esteja situado no exterior; 

seguinte. 
serviço de representação legal para os fins e efeitos do disposto no artigo 

Art. 6° A emissão das NTN-I é realizada após o estabelecimento de crédito ou 
financeiro, entre os mencionados no art. 2°, §§ 1° e 2 9, ou o banco nomeado como seu 
representante legal, declarar ao Agente Financeiro do Tesouro Nacional para o PROEX que está 
de posse dos documentos comprobatórios do atendimento das exigências a seguir descritas: 

I - quando se tratar de financiamento ao importador, para pagamento à vista ao 
exportador ou de refinanciamento a este último, concedido por agente mencionado no art. 2°, § 1 . :  

embarque das mercadorias e, quando for o caso, do faturamento dos serviços; 

crédito em conta corrente do exportador do valor em reais correspondente ao 
valor financiado; 

liquidação da operação de câmbio relativa à parcela não- financiada, quando 

cópia dos títulos de crédito relativos à exportação, devidamente aceitos e 
endossados ou, quando for o caso, da respectiva carta de crédito, nos refinanciamentos 
concedidos ao exportador. 

[I - quando se tratar de financiamento ao importador, para pagamento à vista ao 
exportador, ou de refinanciamento a este último, concedido por agente mencionado no art. 2', 
§2°: 

embarque das mercadorias e, quando for o caso, do faturamento dos serviços; 

liquidação das operações de câmbio relativas à totalidade do valor da 
exportação; 

. c) liquidação das operações de câmbio relativas ao valor parcial da exportação, na 
hipótese prevista no art. 4°, inciso I, alínea b.2.; 

d) cópia do contrato de financiamento firmado ou dos títulos de crédito relativos à 
exportação, devidamente aceitos e endossados ou, quando for o caso, da respectiva carta de 
crédito. 

Parágrafo único. Podem ser exigidos outros documentos relativos ao crédito. 
concedido no Brasil e n -o exterior, enquadrados nos termos desta Resolução. 

Resolução n° 3.219, de 30 de junho de 2004. 
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Art. 7 0  A não-liquidação dos contratos de câmbio relativos ao ingresso do valor 
em moeda estrangeira de qualquer parcela de principal ou de jurás implica, para o fmanciador ou 
refinanciador, a devolução do valor recebido pelo resgate das NTN-I, proporcional ao valor em 
moeda estrangeira não ingressado, acrescido de encargos calculados com base na taxa Selic 
acumulada entre a data do resgate das NTN-I e o dia útil anterior ao da efetiva devolução. 

Parágrafo único. Para fins do disposto no "caput" deste artigo, o Banco Central 
do Brasil procederá a cobrança pelo Sistema de Lançamentos do Banco Central - SLB dos 
valores devidos pelo financiador ou refinanciador ou, se for o caso, pelo banco a que se refere o 
§ 3°, do art.5° 

Art. 8° O Agente Financeiro do Tesouro Nacional para o PROEX é o Banco do 
Brasil S.A., ao qual compete: 

receber os pedidos de enquadramento de financiamento ou de refinanciamento 
às exportações de bens, de serviços e de programas de computador ('softwares"); 

submeter ao Comitê de Financiamento e Garantia das Exportações - 
liminarmente, quaisquer pedidos relativos à exportação de serviços e de aeronaves para aviação 
regional; 

apresentar ao COFIG os pedidos relativos a outras exportações que, após 
examinados, contenham características divergentes das regulamentares; 

expedir as cartas de credenciamento para as operações aprovadas; 

submeter ao COFIO os pedidos em grau de recurso, uma única vez; 

efetuar o acompanhamento e o controle de execução rmanceira e orçamentária 
do PROLY; e 

expedir instruções sobre o processamento operacional do PROLX e prestar aos 
exportadores as informações que se fizerem necessárias quanto à .utilização do Programa. 

§ I° 	O COFIO pode estabelecer alçadas, atribuir outras competências e 
recomendar procedimentos ao Banco do Brasil S.A. - Agente Financeiro do Tesouro Nacional 
para o PROEX; 

§ 2° Ao analisar os pedidos de enquadramento a ele encaminhados, o COFIG terá 
como referência as condições de financiamento praticadas no mercado internacional. 

Art. 9 0  O Ministério da Fazenda, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior e o Banco Central do Brasil, no âmbito de suas respectivas áreas de atuação, 
editarão as normas complementares que se fizerem necessárias. 

A -t.I0 Esta Resolução entra em viwr na data de sua publicação e se aplica a 
operações aprovadas pelo COFIO a. partir dessa data. 

Resolução n° 5.219. de 30 de junho de 2004. 
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Art.11 Fica revogada a Resolução 2.799, de 6 de dezembro de 2000. 

Brasília ;  30 de junho de 2004. 

Henrique de Campos Meirelles 
Presidente 

Este texto no substitui o publicado no DOU e no Sisbacen 

Resolução 	3.219, de 30 .de junho de 2004. 
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Produto BNDES Exim Pós-embarque 

O BNDES apoia a comercialização, no exterior, de bens e serviços 
brasileiros por meio do produto BNDES Exim Pós-embarque, que 
dispõe de duas modalidades: 

Supplier's credit: a colaboraçãO financeira consiste no 
refinanciamento ao exportador e ocorre por meio da 
apresentação ao BNDES de títulos ou documentos do principal e 
juros do financiamento concedido pelo exportador ao importador. 
Esses títulos são descontados pelo BNDES, sendo o resultado do 
desconto liberado à empresa exportadora; 

Buyer's credit: nessas operações, os contratos de financiamento 
são estabelecidos diretamente entre o BNDES e a empresa 
importadora, com interveniência do exportador. As operações são 
analisadas caso a caso, podendo atender estruturas específicas 
de garantia e desembolso. Por terem condições diferenciadas e 
envolverem diretamente o importador, possuem custo relativo 
mais elevado que a modalidade supplier's credit, além de 
possuírem prazo de análise mais longo. 

Forma de Apoio 

Direta. 

Saiba mais sobre as formas de apoio. 

Clientes 

Empresas exportadoras de bens e/ou serviços, constituídas sob as 
leis brasileiras e que tenham sede e administração no País, incluindo 
trading company e empresa comercial exportadora. 

Observação: na modalidade de crédito ao comprador (buyer's 
credit), no apoio às exportações brasileiras, podem ser clientes 

entidades de direito público ou privado estrangeiras sediadas no 

exterior. 

le 5 	 24!1020l4 14.01 
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t=_31-is constantes na relação de produtos financiáveis (PDF - 475 
kB) aprovada pelo BNDES. 

A exportação de serviços também é passível de apoio, segundo as 
condições a seguir: 

comercialização no exterior de serviços associados à exportação 

de bens elegíveis, limitada a 30% do valor da exportação; 

comercialização no exterior de serviços de construção civil e 
engenharia. 

Confira os empreendimentos, setores e itens não apoiáveis pelo 
BNDES 

Observação: o percentual de bens a ser exigido em cada 

exportação de serviços de construção civil e engenharia será 

definido caso a caso, a critério do BNDES, na etapa de análise das 

operações, de acordo com a possibilidade de incorporação de bens 

e equipamentos nacionais a cada projeto. 

Condições Financeiras 

As condições financeiras da modalidade Buyer's credit serão 
definidas conforme a estrutura de cada operação. Já a modalidade 
Supplier's credit, dispõe das condições a seguir. 

Ericarriiit 

Taxa de Desconto 

Custo financeiro + Remuneração Básica do BNDES + Taxa de Risco 

Custo Financeiro: LIBOR acrescido de variação cambial 

correspondente ao prazo do financiamento concedido pelo 

exportador ao importador, disponível no SISBACEN - Sistema de 

Informações do Banco Central (transação PTAX-800, opção 5). 

Nas operações de exportação de bens, será utilizada a Libor da 

data de embarque. Nas operações de exportação de serviços, a 

data de referência da Libor será definida na análise da operação. 

Remuneração Básica do BNDES: no minimb, 1% a.a. 

Taxa de Risco de Crédito: a ser definida conforme a estrutura da 
operação. 
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Observação: nas operações beneficiadas pelo Sistema de 

Equalização do Programa de Financiamento às Exportações 

(PROEX), poderá ser aplicado, a critério do BNDES, redutor na taxa 

de desconto. 

Comissão de Administração 

Até 1% flat sobre o valor liberado. 

A comissão é devida pelo cliente ao banco mandatário da operação, 
pelos serviços de administração e de cobrança dos títulos de crédito 
ou direitos da carta de crédito. Deve ser retida pelo banco mandatário 
na data do repasse dos recursos ao cliente. 

Encargo por Compromisso 

Devida pelo cliente ao BNDES em razão do comprometimento dos 

recursos do refinanciamento, caso o cliente solicite a emissão de 
Certificado de Compromisso ou se o cronograma de liberação da 
operação for superior a 12 meses. 

A comissão é de 0,5% a.a., incidente sobre: 

o total do crédito aprovado para a operação, calculada pro rata die 
no período compreendido entre a data de emissão do Certificado 
de Compromisso e a data de sua validade, devendo ser paga 
como condição prévia para o recebimento do referido Certificado; 
e 

o saldo não utilizado do total do crédito contratado para a 
operação, calculada pro rata dia ápartir da data da formalização 
da operação até a utilização integral do crédito ou o cancelamento 
da operação, devendo ser retida pelo BNDES nas datas de 
liberação de recursos. 

Outros Encargos 

O BNDES cobra encargos específicos às características de suas 
operações, como comissões de estudos e de estruturação, que 
deverão ser integralmente pagas na apresentação do projeto ou 
descontadas da primeira liberação de recursos. 

Veja a forma de aplicação dos encargos e das comissões 
financeiras incidentes sobre as operações do E3NDES. 

cão Mã)drnA do RNr.)-^'S 
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1 . 00% do valor da exportação, no INCOTERM constante do Registro 

de Operações de Crédito (RC) do Sistema Integrado' de Comércio • 
Eperior (SISCOMEX)  0, a critério do BNDES. 

O prazo do financiamento a ser concedido pelo exportador ao 

importador não poderá ultrapassar 12 anos. O prazo ajustado deverá 
constar do Registro de Operações de Crédito (RC) do Sistema 
Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX)  

Nas operações de exportação de bens, o prazo do financiamento 
deverá ser contado a partir da data de embarque, podendo, 

. excepcionalmente, ser definida outra data, a critério do BNDES. Já no 
caso de exportação de serviços, o termo inicial para contagem do 
prazo do financiamento será definido pelo BNDES em função das 
características da operação. 

Garantias e Seguros 

Os títulos de crédito (notas promissórias ou letras de câmbio) deverão 
ser garantidos por: 

o Aval ou fiança bancária de estabelecimentos de crédito ou 
financeiros sediados no exterior, com limite de crédito aprovado 
pelo BNDES; ou instituições sediadas no exterior autorizadas a 
operar no âmbito do Convênio de Pagamentos e Créditos 
Recíprocos (CCR), da Associação Latino-Americana de 
Integração (Aladi), cumpridas todas as formalidades para 
reembolso automático. 

® Instituições Financeiras que disponham de limite de crédito junto 
ao BNDES. Neste caso, os títulos de crédito deverão ser 
endossados pelo beneficiário à instituição financeira credenciada 
pelo BNDES e por este Elo BNDES, com direito de regresso; ou 

o Seguro de Crédito à Exportação emitido pela Agência 
Brasileira de Fundos Garantidores e Garantias S.A. - ABGF 
ou por outras seguradoras com limite de crédito aprovado pelo 
BNDES. 

As cartas de crédito deverão ser emitidas pelas seguintes instituições: 

estabelecimentos de crédito ou financeiros sediados no exterior, 
com limite de crédito aprovado pelo BNDES; ou 

instituições sediadas no exterior autorizadas a operar no âmbito 
do Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos (CCR), da 
Associação Latino-Americana de Integração (Aiadi), cumpridas 
todas as formalidades para reembolso automático. 
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Poderá ser aceita carta de crédito aberta por instituiçãO financeira 
sediada no exterior que não apresente limite de crédito junto ao 
BNDES, desde que confirmada por instituição financeira credenciada 
pelo BNDES no Brasil, conforme as práticas e os usos uniformes para 
créditos documentários. 

São ainda admitidas outras garantias ou garantidores, definidos na 
análise da operação. 

Encaminhamento 

O pedido de financiamento deverá ser formalizado mediante 
Consulta Prévia (DOC - 196 kB), que deverá ser apresentada ao 
BNDES diretamente pelo interessado. 

Veja também 

Formulários e normas operacionais do Pós-embarque 

Instituições financeiras credenciadas para operar com o 
BNDES 

instituições financerias no exterior admitidas como 
garantidoras 

Inicio 	Ouvidoria 	1 Fale Conosco 1 Mapa do Portal 1 Perguntas mi 

Avenida República do Chile, 100 1 Rio de Janeiro - RJ - Brasil - 20031-9171 Tc+ 1 

Veja os telefones e endereços dos :scritáios reg!•nis a irttemacic 

C BNDES. Todos os direitos reservados 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 

DESPACHO N° 	/2014/PG/PRDF/MPF 

2° OFÍCIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO 

INQUÉRITO CIVIL N° 1.16.000.001545/2014-21 

Junte-se a sentença proferida nos embargos de 

declaração na Ação Civil Pública no 60410-24.2012.4.01.3400. 

Em 	seguida, 	oficie-se 	novamente 	ao 	BNDES, 

reiterando os termos do Ofício no 4.357/2014 - MPF/PRDF/4 0  OFÍCIO DE 

COMBATE À CORRUPÇÃO, com cópia da sentença proferida nos embargos de 

declaração na Ação Civil Pública no 60410-24.2012.4.01.3400, 

registrando que a entidade está obrigada ao fornecimento das 

informações solicitadas em razão da decisão proferida na Ação Civil 

Pública. 

Brasília, 19 de dezembro--de 2014. 

PauLo Robrto Galvao de Carvalho 
Procurador da pública  
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: BNDES E UNIÃO 

SENTENÇA 

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelas partes, em face da sentença 

de fls. 347/352. 

O BNDES (fls. 355/382) afirma a existência de contradição e obscuridade em 

relação ao comando sentenciai no que se refere à sua imposição a pessoas jurídicas que não o 

próprió BNDES, e que há nulidades cognoscíveis de ofício a qualquer tempo, nos termos da 

jurisprudência do STJ, atinente à falta de citação destas pessoas jurídicas para integração da lide. 

Diz que o comando decisório atinge partes estranhas ao processo, uma vez que a 

BNDESPAR — ou qualquer das subsidiárias do BNDES - assume obrigações e responde por seus 

atos de maneira própria, e assim, deve ser sanada a decisão para excluir terceiros estranhos ao 

desenvolvimento do processo. 

Afirma, ainda, que a decisão extrapola os limites objetivos da lide, uma vez que o 

pedido ministerial diz respeito apenas a uma das subsidiárias do BNDES, a BNDESPAR, no 

entanto, o comando da decisão manda aplicar a lógica para todas as subsidiárias, ou outras 

pessoas jurídicas instituídas por ele (BNDES), e que além disso a sentença é omissa quanto às 

demais fontes de captação de recursos não públicas pelo BNDES, assim como quanto às 

informações privadas de terceiros, que foram expressamente excluídas da pretensão do autor, e 

quanto ao limite territorial da jurisdição brasileira, em relação às suas atividades estrangeiras, e ao 
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dever de guarda e manutenção do sigilo por receptor da informação sigilosa. 

Sustenta a necessidade de integração da CVM à lide, vez que as atividades do 

BNDES e de suas subsidiárias estão dentro do espectro de competência desta, e que a "nulidade 

ocorreu exatamente com a sentença, em razão do prejuízo — antes inexistente — resultante da 

subtração da competência regulatória da CVM. (fl. 373) 

Por fim, sustenta que houve usurpação de competência do Supremo Tribunal 

Federal para apreciar ato normativo em abstrato, uma vez que a sentença comporta em seu 

dispositivo matéria estranha das ações concretas, e requer a integração do julgado ou a anulação 

da sentença para que figurem no polo passivo da presente demanda os terceiros tomadores de 

crédito titulares das informações privadas, na qualidade de litisconsortes necessários. 

O Ministério Público Federal (fls. 385/391) sustenta que a sentença foi omissa 

sobre a antecipação de tutela requerida, ressaltando que houve a revisão da posição jurídica do 

juízo relativamente ao indeferimento anterior da antecipação de tutela, tendo em vista que ao final 

Seu pedido foi julgado procedente. Requer, subsidiariamente, seja deferida em parte a 

antecipação da tutela formulada na petição inicial, a fim de se determinar a remessa imediata dos 

dados unicamente ao MPF. 

A União se manifestou sobre os embargos de declaração do autor (fls. 404/409, 

requerendo sejam improvidos, e apresentou embargos de declaração (fls. 410/413, sustentando a 

impossibilidade da sentença declarar nulidade de interpretação à norma, assim como de criar 

norma abstrata. Ao final requer seja afastado capitulo que declara ilegal interpretação da norma, 

por se tratar de comando extra petita, não trazido na inicial e que seja restringido o comando da 

sentença, que atinge pessoas jurídicas inexistentes ou que não fazem parte da relação 

processual. 

É o relatório. DECIDO. 

Os embargos de declaração destinam-se a corrigir eventual contradição, elucidar 

Documento assinado digitalmente pelo(a)JUÍZA FEDF.RAL ADVERCI RATES MENDES DE ABREU em 10112/2014, com base na Lei I 1.419 de 

19/12/2006: 
A autenticidade deste poderá sel verificada em http //www 11 jus.brhutcnticidade, mediante código 48144503400262. 

Pág 2/5 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53193083.



1111111) 10111111011111111111111111 II MI1111101 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL 

Processo N° 0060410-24.2012.4.01.3400 - 20 VARA FEDERAL 
N° de registro e-CVD 01899.2014.00203400.1.00224/00128 

obscuridade ou suprir omissão do julgado, conforme se extrai da leitura do art. 535 do Código de 

Processo Civil. Admitem, ainda, efeito modificativo, consoante a doutrina e a jurisprudência, 

quando a solução de um dos citados vícios implicar a'  própria modificação do provimento. 

No caso em apreço, não vejo omissão, obscuridade ou contradição na decisão 

atacada, capazes de macular a compreensão do que foi decidido pelo Juízo, com exceção da 

apreciação do pedido de antecipação de tutela, que será feito ao final. 

Relativamente às questões levantadas pelo BNDES, verifica-se que se tratam, em 

sua maioria, de matérias de defesa não arguidas na contestação. 

De fato, o pedido foi deferido nos exatos termos em que pleiteado, não tendo 

havido julgamento ultra ou extra petita. 

Ademais, as questões relativas às entidades atingidas pela decisão, assim como ao 

limite territorial do comando da sentença, encontram-se claras no decisório, que abrange todas as 

atividades do BNDES, realizadas por si ou por suas subsidiárias, cuja questão encontra-se bem 

delineada na decisão, que ao afastar a preliminar de ilegitimidade passiva do BNDES quanto às 

obrigações, deveres e informações da BNDESPAR, fundamentou a questão no fato de que se 

trata de subsidiária integral, que tem como único acionista o BNDES, que possui o seu controle 

total, podendo, corno tal, responder por todos os seus atos. 

Além disso, em relação às empresas privadas que contratam com o BNDES, que 

no entendimento deste teriam violado seu sigilo fiscal e bancário, consta expressamente da 

sentença o entendimento deste juízo no sentido de que ao contratar com o poder público, se 

sujeitam às regras de direito público e, portanto, à lei da transparência. 

Também não se sustenta a alegação do réu de que há necessidade de integração 

da CVM à lide, vez que o comando da sentença é restrito às atividades do réu, nela especificadas, 

sem, contudo, dar comando específico à atividade regulatória da CVM. 
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Adotar tal entendimento seria o mesmo que obstar a atuação judicial quando a 

parte alegar que agiu em cumprimento de lei, norma ou regulamento. 

Assim, constata-se que não existem as omissões, contradições e obscuridades 

alegadas pelo BNDES, que pretende, de fato, discutir novamente a questão, o que deverá dar-se 

por meio da via recursal adequada. 

De igual forma, a pretensão da União no sentido de que o comando da sentença 

seja restringido, afim de que não atinja pessoas jurídicas inexistentes ou que não fazem parte da 

relação processual, também não se sustenta, pela mesma razão antes demonstrada. 

Quanto ao seu pleito de que seja afastado capítulo que declara ilegal interpretação 

da norma, é matéria meritória, que deve ser buscada por meio do recurso próprio. 

Por fim, quanto aos embargos de declaração do Ministério Público Federal, tendo 

havido convencimento do juízo, posterior ao indeferimento do pedido de antecipação de tutela, o 

pedido deve ser reapreciado. 

Contudo, para evitar o risco de irreversibilidade do provimento antecipado, o 

deferimento da antecipação da tutela deve observar os limites legais impostos pelo art. 273, §2° 

do CPC. 

Nesse passo, em face dos amplos poderes de investigação conferidos ao Ministério 

Público, demonstrados na sentença, deverá este ter acesso imediato aos dados relativos as 

atividades do réu, objeto desta demanda. 

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração do BNDES e da União 

Federal e ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

para DEFERIR EM PARTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, determinando ao BNDES que remeta 

imediatamente ao Ministério Público Federal os dados relativos às suas atividades de 

financiamento e apoio a programas, projetos, obras e serviços de entes públicos ou privados, que 
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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). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Brasília, 10 de dezembro de 2014 

ADVERCI RATES MENDES DE ABREU 
Juíza Federal da 20 Vara 
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Atenciosamente, 

VAjA'NT. M. M. FURTADO 
P ocur\ador dai RepUblica 

PROCURADORIA DA P.ÍPUBLICA NO DISTRITO FEDFRAI - 7. or-lcm CRIMINAL 

SGAS 604, LOFF. 23, SALA 116, BRASÍLIA, DF — CEP 70.200-640 
TEL.: (61) 3313-5474/E-mAR• valtanfurtado@mpf.mp.br  

PR-DF-000002f 2/2015 

MINISTÉRIO UBLICO FE ERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 

Of. PRDF n. 11/2015-GABVT 
Ref.: Inquérito Civil n° 1.16.000.001545/2014-21 

Brasília, 07 de janeiro de 2015. 

A Sua Senhoria o Senhor 
Luciano Coutinho 
Presidente 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES 
Avenida República do Chile, 100 - Rio de Janeiro 
20031-917 - Rio de Janeiro - RJ 

Assunto: Solicita informações 

Senhor Presidente, 

Tramita nesta Procuradoria da República o Inquérito Civil em epígrafe, cujo 
objeto está descrito na portaria de instauração em anexo. 

A fim de instruir o feito, reitero os termos do Oficio n° 4.357/2014 — 
MPF/PRD174° OFÍCIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO (cópia anexa). Registro que essa 
entidade está obrigada ao fornecimento das informações solicitadas em razão da decisão 
proferida na Ação Civil Pública n° 60410-24.2012.4.01.3400 (cópia também anexa), que tem 

• efeito executório imediato nos termos do art. 14 da Lei 7.347/85. 
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Ofício 38 /2015 - BNDES GP 	 Rio de Janeiro») j-k de fevereiro de 2015. 

Ao Senhor 
VALTAN T. M. M. FURTADO 
Procurador da República 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 
79  Ofício Criminal 
Ministério Público Federal 
SGAS 604, Lote 23, Sala 116 
70200-640 Brasília - DF 

Senhor Procurador, 

	

1. 	 Em atenção ao Of. PRDF n. 11/2015-GABVT, de 07/01/2015, encaminho a 

Nota AEX n 9  2015/0010, de 29/01/2015, elaborada pela Área de Comércio Exterior - AEX 

do BNDES. 

	

- 2. 	- Sem mais para o momento, coloco-me à disposição de Vossa Senhoria para 

quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. 

Atenciosamente, 

FATIMA REGINA FRANÇA FARAH 
Chefe da Secretaria Executiva do Gabinete da Presidência 

Recebido na -..1:;AD(Pío;,;(20;(),',1Ç-R"-)3t:) 

Em: 
(l

5 	2 01iàs 1 =f 59 
Por:  yur ■ ..livago Rocha Sande-

.0:Y0 

SGE N1 2  10000032873 
,\ SGR Ng 10000031854 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - 131\11) 1. - S 
Gabinete da Presidência 

Avenida República do Chile, 100- Centro - 20031-917 - Rio de Janeiro - RJ 

- a2- 

Ref.: Of. PRDF n. 11/2015-GABVT, de 07/01/2015. 

Assunto: Inquérito Civil n 2  1.16.000.001545/2014-21 Ivan Cláudio giliarx 
e;curader da Repúblico 

be-Spc-Álo ne. 43‘12,/ 
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Nota AEX n 9  2015/0010 	 Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 2015 

Referência: Ofício PIZDF n.11/2015-GABVI 

Inquérito Civil Público n 9  1.16.000.001545/2014-21 

O Ofício em epígrafe reitera o pedido de fornecimento de informações nos 

termos do Ofício 4.357/2014 MPF/PRDF/4 9  OFíCO DE COMBATE À 

CORRUPÇÃO', em razão da decisão proferida na Ação Civil Pública n. 9  60410- 

24.2012.4.01.3400. Entretanto, o referido ofício trouxe como anexo o Ofício n 9  

4.359/2014-MPF/PRDF/4 9  01'. DE COMBATE À CORRUPÇÃO de 16/06/2014, 

endereçado ao Sr. Presidente da Noronha Engenharia S.A., contendo perguntas 

específicas àquela entidade e não ao BNDES, pelo que, informamos que o 

desconsideraremos, por entender que foi anexado equivocadamente. 

Cabe informar que está em curso o Inquérito Civil Público n. 2  

1.30.001.000714/2014-27, instaurado pelo Ministério Público Federal do Rio de 

Janeiro em 07/03/2014, data anterior, portanto, à instauração do Inquérito Civil 

Público em epígrafe (instaurado pelo MPF/PR/DF em 05/06/2014) com o escopo de 

investigar a operação de financiamento ao apoio à exportação de bens e de serviços 

para construção do Porto de Mariel em Cuba. Aquele inquérito, por sua vez, foi 

judicializado pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, que propôs a ação 

cautelar n.Q 0013535 - 36.2014.4.02.5101 2 , em curso na 15' Vara Federal da Seção 

Judiciária do Rio de Janeiro. No curso da referida demanda, o Tribunal Regional 

Federal da 2' Região concedeu efeito suspensivo à decisão liminar proferida pelo 

*juízo da 15' Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que, em caráter 

inaudita altera pars, determinava a entrega de documentação protegida por sigilo 

bancário ao Ministério Público Federal sobre a referida operação. 

Conclui-se, portanto, que o pedido de fornecimento da documentação 

atinente à operação de financiamento ao apoio à exportação de bens e de serviços 

Respondido anteriormente por esta Área de Comercio Exterior por Meio da Nota AEX NI 2014/0127, de 25/08/2014. 

A ação foi ajuizada peto ivtiPF/Rj com o objetivo especifico de obter acesso - à documerrtação atinente à operaçáo de 

financiamento ao apoio à exortação de bens e de serviços para Constiução do Porto de Manei em Cuba. 
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para construção do Porto de Marie! em Cuba, encontra-se sub judice, pendente ainda 

de decisão. 

Por fim, reiteramos, ainda, o exposto anteriormente nas Notas AEX no 

2014/0099 de 11/07/2014, 2014/0127 de 25/08/2014 e 2014/0145 de 10/10/2014, 

no sentido de não ser possível o encaminhamento dos documentos solicitados a 

respeito do financiamento do Porto de Mariel, por estarem protegidos pelo sigilo 

bancário/financeiro, em atendimento, ainda, ao Despacho do Excelentíssimo Sr. 

Ministro Mauro Borges Lemos, exarado em 15/08/2014, que aprovou o PARECER n 9  

0807-1.S.8/2014/RLL/CONJUR/MDIC. 

Leonardo iklicol:iy . Lagçeca 
Gerente Executivo 

AEX/JUCEX 

sf .À/"J%x 
Luiz Filipe de _

9 
astro Nev s  

Superintendente / 

Área de Comércio Exterior - BNDES 

2 
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Processo na Qrigem: 604102420124013400 

RELATOR 	• DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES 
REQUERENTE 	UNIA0 FEDERAL 
PROCURADOR 	JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS 
REQUERENTE 	• BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - 

BNDES 
ADVOGADO 	MARA ROCHA AGUIAR 
ADVOGADO 	JORGE FERNANDO SCHETTINI BENTO DA SILVA 
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS NORONHA DA SILVA 
ADVOGADO 	. ANDRE CARVALHO TEIXEIRA 
ADVOGADO 	FÁTIMA LUIZA DE FARIA COSTA DIAS 
ADVOGADO 	RENATO GOLDSTEIN 
ADVOGADO 	MARIA CAROLINA PINA CORREIA DE MELO 
ADVOGADO 	PATRICE GILLES PAIM LYARD 
ADVOGADO 	MELISSA CORDEIRO DUTRA 
ADVOGADO 	PATRICE GILLES PAIM LYARD 
ADVOGADO 	: CRISTIANO CALDAS PINTO 
ADVOGADO 	: BRUNO MACHADO EIRAS E OUTROS(AS) 
REQUERIDO 	MIN ISTERIO PUBLICO FEDERAL 
PROCURADOR : LUCIANA LOUREIRO OLIVEIRA 

DECISÃO 

Trata-se de Ação Cautelar (fls. 04/25), incidental à Ação Civil Pública movida pelo 
Ministério Público Federal, ajuizada pela UNIÃO e o Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico e Social - BNDES, mediante a qual requerem (fl. 25): 

"... a concessão de antecipação de tutela (recursal), com a concessão de efeito 
suspensivo às apelações interpostas pela União e pelo BNDES, diante do dano 
irreparável e de difícil reparação, principalmente de cunho contratual e pecuniário, 
que o cumprimento da decisão pode acarretar, diante das inumeráveis medidas que 
deverão ser adotadas e do risco que irão trazer aos negócios firmados pelo 
BNDES, inserido na política pública federal." 

Afirma o BNDES, dentre outras razões, que a decisão cujos efeitos se busca 
afastar determinou a publicidade (em sua página virtual), de projetos que são essenciais à 
atividade profissional de seus clientes (pessoas jurídicas e pessoas físicas), o que se evidencia 
ilegal, porquanto resulta na divulgação de dados que são regido por instrumentos contratuais 
protegidos por sigilo que é próprio à natureza das operações comerciais pretendidas. 

Na Ação Civil Pública (fls. 69/105), com pedido de antecipação de tutela, movida 
pelo Ministério Público Federal - I■11PF os principais, pedidos foram de seguinte teor (fls. 102/105): 

(a) "impor ao BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
SOCIAL - BNDES obrigação de fazer, consistente em tornar públicas, nos 
termos da Lei n. 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, realizados por si ou por intermediário de outras 
pessoas jurídicas por ele instituídas, a exemplo do BNDESPAR, relativ aos 

VV:\ASSESSORIA - DR. KASSIOWEDIDAS CAUTELARES \4741932015 - versão impre a TRF 1' REGIAO/IMP.15.02-05 

Criado por tr300299 
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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 sitio 
eletrônico, no prazo de 60 dias a contar da decisão a ser proferida por esse d. 
Juizo, sob pena de multa diária de R$ (cinqüenta mil reais), em caso de 
descumprimento"; (grifei) 

"a declaração de ilegalidade do disposto no art. 5°, § 1°, do Decreto n° 
7.742/2012, para afastar a interpretação que possa retirar o BNDES/BNDESPAR do 
âmbito de incidência da Lei n°12.527/2011, que não admitiu referida restrição"; 

"a condenação do BNDES — BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO SOCIAL em obrigação de fazer consistente em repassar à 
Controladoria-Geral da União, ao Tribunal de Contas da União e 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 BNDESPAR — a 
quaisquer entidades públicas ou privadas, sem que seja oposto a tais órgãos de 
controle o óbice do sigio bancário, independentemente de ordem judicial, por se 
tratar de informações relacionadas à utilização de recursos públicos." 

Por sua vez, a Ação Civil Pública em foco resultou dos fatos apurados no Inquérito 
Civil Público 1.16.000.002510/2011-6, cuja finalidade transcrevo (fl. 107): 

"BNDES. FUSÃO ENTRE O GRUPO PÃO DE AÇUCAR E O CARREFOUR. 
.Suposta participação do BNDES na fusão entre o Grupo Pão de Açúcar e 
Carrefour, que, em tese, arcaria com 4,5 bilhões de reais do total de R$ 5.6 bilhões 
necessários a transação comercial. Questiona o Representante acerca da 
existência de interesse público que justifique e autorize a utilização de recursos 
públicos federais, uma vez que os participantes e principais interessados na 
transação comercial são os maiores varejistas do mercado brasileiro." 

Inicialmente denegada a antecipação de tutela, após a sentença de parcial 
procedência do pedido, em julgamento de embargos de declaração movidos Pelo MPF, o 
magistrado primevo antecipou os efeito da tutela para o fim de determinar ao BNDES a imediata 
entrega da documentação referenciada ao MPF. Eis o dispositivo da sentença (fl. 505/506): 

"Ante o exposto: 
JULGO EXTINTO O PROCESSO sem exame do mérito em relação ao pedido de 

condenação do réu na obrigação de repassar à Controladoria-Geral da 'União e ao 
Tribunal de Contas da União as informações que lhe -  forem requisitadas, em 
procedimentos de suas competências, nos termos do art. 267, VI, do CPC. 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o réu na obrigação de fazer, 
consistente em tornar públicas, nos termos da Lei n° 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 d 	oio 
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concedido com as linhas de investimento do Banco, disponibilizando-as 
integralmente em seu sitio eletrônico, bem como para declarar a ilegalidade dada à 
interpretação ao disposto no art. 5°, § 1°, do Decreto n° 7.724/2012, que retirar o 
BNDES e sua subsidiária integral BNDESPAR do âmbito de incidência da lei n° 
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." 

A UNIÃO e o BNDES, em síntese, alegam: -(a) a antecipação da tutela, em sede de 
embargos de declaração opostos contra a sentença, causará lesão grave e de difícil reparação, 
por ser (fl. 9) "... de impossível cumprimento, já que pretende divulgação de dados e cujo 
tratamento é regido por instrumentos contratuais celebrados pelo BNDES e que estarão sendo 
descumpridos" (b) não seria mais possível resgatar o sigilo que eventualmente fosse afastado 
desses dados, o que configura a natureza irreversível da antecipação de tutela que fora 
concedida, em ofensa ao art. 273 do Código de Processo Civil e em prejuízo da efetividade do 
processo em caso de provimento dos recursos de apelação da União e do BNDES (c) a tutela 
foi deferida em relação a pessoas físicas e jurídicas que não integram a relação processual 
estabelecida nos autos (d) o BNDES exerce institucionalmente função de relevo, importando a 
decisão fustigada em prejuízo dos compromissos (fl. 12) "... assumidos por tal ente com pessoas, 
físicas e e jurídicas, nacionais e estrangeiras, em virtude de contrato, com a ampla, irrestrita e 
imediata divulgação de todos os dados, pertencentes não somente aos réus". ( e) Por força dos 
artigos 17, da Lei 4.595/64, 1°, caput, c/c o parágrafo 1°, inciso I e XII, e parágrafo 3°, inciso•V e 
10°, todos da Lei Complementar 105/2001, 0 BNDES está obrigado a preservar o sigilo sobre os 
dados relacionados às suas operações ativas e passivas (f) a Lei 11.948/2009, ao tratar de 
relatório pormenorizado sobre as operações realizadas, que deve ser enviado trimestralmente ao 
Congresso Nacional, há expressa garantia à preservação do sigilo bancário inerente ao 
procedimento (g) "os dados pretendidos contêm informações que vão além do sigilo de operações 
financeiras. Os agentes econômicos provêm ao BNDES informações estratégicas do futuro 
desenvolvimento de seus negócios, com a finalidade de demonstrar a solidez de seus 
empreendimentos" (fl. 18) (h) pedem os Requerentes a (fl. 25) "... a concessão de antecipação de 
tutela (recursal), com a concessão de efeito suspensivo às apelações interpostas pela União e 
pelo BNDES, diante do dano irreparável e de difícil reparação, principalmente de cunho contratual 
e pecuniário, que o cumprimento da decisão pode acarretar, diante das inumeráveis medidas que 
deverão ser adotadas e do risco que irão trazer aos negócios firmados pelo BNDES, inserido na 
política pública federal." 

Por se tratar de autos digitais, todas as indicações de folhas se referem à rolagem 
única. 

Brevemente relatado, decido. 

A pretensão merece acolhida, como se demonstra. 

Cabimento da via Cautelar 

Observo, inicialmente, que o a via Cautelar utilizada pelos Requerentes se 
evidencia adequada, uma vez que a sentença foi de parcial procedência ao pleito do MPF, 
havendo inclusive sido deferida tutela antecipada em apelação dos autores, ainda não recebida 
pelo magistrado de base. De tal maneira, inviabilizado o uso de meio específico recursal ou de 
impugnação, o procedimento cautelar, excepcionalmente, afigura-se cabível para a discussão e 
exame do direito que os Requerentes entendem possuir. 

Acrescente-se a esses fatos a disposição manifesta na Lei 7.347/85, que afasta o 
efeito suspensivo que no geral se aplica ao recebimento de recurso de apelação. 

Aspectos gerais da causa  

Na ação civil pública em curso, 'ação principal em relação a Cautelar em exame, o 
Ministério Público Federal busca a obtenção de comando judicial que determine ao BN 	S a 
entrega e divulgação em sua página virtual, incluindo o período de dez anc,\s. anterior 	o 
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ajuizamento do feito, de todas as informações, inclusive financeiras e contratuais, relativas às 
entidades públicas e privadas que pactuaram contratos de financiamento com essa instituição.. 

Sigilo de  dados - sigilo  financeiro/bancário  e sigilo empresarialAndustrial) 

Mesmo que se admita alguma relatividade ao sigilo bancário inerente às atividades .  
do BNDES, como sustenta o MPF, não vislumbro como afastar, pelo menos em cognição sumária, 
o comando inserto no art. 10  da LC 105/2001, que estabelece: 

" Art. 1 2  As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas 
e serviços prestados. 
§ 1'2  São consideradas instituições financeiras, para os efeitos desta Lei Complementar: 
I - os bancos de qualquer espécie; 

IV- sociedades de crédito, financiamento e investimentos; 

[..] 
§ 4-2  A quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de 
ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, e 
especialmente nos seguintes crimes." 

A Constituição, ao estatuir o princípio da livre concorrência (art. 170, inciso IV), em 
decorrência, também preserva o sigilo industrial das instituições e agentes privados, uma vez que 
as informações profissionais exercem clara função estratégica no exercício da empresa: 

"Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 
social, observados os seguintes princípios: 

f...1 
IV - livre concorrência;" 

O Código Tributário Nacional - CTN (art. 198), mesmo que no âmbito de processo 
judicial, limita o acesso às informações privadas que sejam fundamentais ao exercício de 
atividade econômica. Nessa linha, por exemplo, o acesso aos livros fiscais de quem exerce 
atividade econômica (de natureza empresarial ou não empresarial) somente é assegurado aos 
agentes de fiscalização pública na extensão de seus interesses pontuais. De tal modo, o agente 
fiscal da União não possui, em princípio, interesse em examinar livros fiscais de tributos da União. 
Esse é o sentido geral que a legislação, no ponto, aplica de forma restritiva. 

"Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte 
da Fazenda 'Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do oficio sobre a 
situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o 
estado de seus negócios ou atividades. 
§ 12  Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos previstos no art. 199, os 
seguintes: 
I — requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça; 
11 — solicitações de autoridade administrativa no interesse da Administração Pública, desde 
que seja comprovada a instauração regular de processo administrativo, no órgão ou na 
entio'ade respectiva, com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere a 
informação, por prática de infração administrativa." 

Registre-se que o sigilo empresarial (comercial) merece proteção expressa no 
Código Civil (arts. 1.190 e 1.191), entre outras normas: 

"Art. 1.190. Ressalvados os casos previstos em lei, nenhuma autoridade, juiz ou tribunal, 
sob qualquer pretexto, poderá fazer ou ordenar diligência para verificar se o empresário ou 
a sociedade empresária observam, ou não, em seus livros e fichas, as formalidades 
prescritas em lei. 
Art. 1.191. O juiz só poderá autorizar a exibição integral dos livros e papéis de escrituração 
quando necessária para resolver questões relativas a sucessão, comunhão ou sociedade, 
administração ou gestão à conta de outrem, ou em caso de falência. 
§ 10 juiz ou tribunal que conhecer de medida cautelar ou de ação pode, a requerimento ou 
de oficio, ordenar que os livros de qualquer das partes, ou de ambas, sejam examinados na 
presença do empresário ou da sociedade empresária a que pertencerem, ou de pessoas 
por estes nomeadas, para deles se extrair o que interessar à questão." 
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Observo, nessa linha, por exemplo, que a Lei 9.279 (Regula direitos e obrigações 
relativos é propriedade industrial), de 14 de maio de 1996, aplica a regra de sigilo à propriedade 
industrial (Art. 30. O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses 
contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será 
publicado, à exceção do caso previsto no art. 75). Supondo-se que um contrato de investimento 
realizado com o BNDES tenha como propósito o desenvolvimento de determinado invento, a 
liberação de informações contratuais, nessa circunstância, acredito eu, poderia resultar em 
ilegalidade e prejuízo à instituição ou pessoa natural empresária ou pesquisadora. 

De semelhante modo, operaçõ -és societárias de natureza estratégica, como se 
verifica com os aportes e projetos para recuperação financeira, bem assim, com os sensíveis 
planejamentos para expansão territorial e de. produtos no mercado empresarial, não se 
compatibilizam com a regra de publicização, ao contrário, a preservação do sigilo, nessas 
hipóteses, é essencial para o sucesso do procedimento. 

Cabe registrar, nesse mesmo contexto, que as operações de incorporação, fusão, 
cisão, previstas na Lei 6.404/76 (artigos 226/229), até .que efetivamente sejam autorizadas e 
aplicadas, devem ser precedidas, na fase de estudos de viabilidade e planejamento, do 
necessário sigilo, também essencial ao êxito dessas operações. 

É por essa razão que vislumbro potencial prejuízo a terceiros na exposição, em 
caráter linear e geral, sem indicar uma situação 'particular, de uma diversidade de contratos de 
investimentos ajustado com o BNDES. É perfeitamente possível que o eventual conhecimento 
público de alguns deles comprometa de modo irreparável uma conduta econômica e empresarial 
plenamente tutelada pelo sistema legal vigente, inclusive o sistema normativo constitucional. 

Prosseguindo, há que se mencionar, ainda, que a própria Lei 12.527, de 18 de 
novembro de 2011, que é específica ao caso, embora estabeleça a prevalência do preceito geral 
da publicidade em detrimento do sigilo, tratado como exceção (conforme garantia regulada no art. 
5°, incisos XXXIII e 37, .§ 3 0 , inciso II, da Constituição Federal), ressalva de modo direto exceção 
a essa regra geral de publicidade, como se verifica: 

"Art. 12  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. 50 ,  no  inciso 11 do ,$ 3° do art. 37  e no § 2° do art. 216 da Constituição  
Federal.  

Art. 32  Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental 
de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios 
básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes: 
I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; 

Art. 22. O disposto nesta Lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo 
de justiça, nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de 
atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha 
qualquer vínculo com o poder público." 

A questão em exame é também regulada pelo constante no art. 5°, § 1° do Decreto 
7.724, de 16 de maio de 2012, cujo comando, em minha avaliação, obsta a concessão de medida 
judicial que, em caráter geral, sem qualquer especificidade, determina a abertura e exposição de 
informações financeiras detidas por instituição financeira, e, notadamente, a eventual .exposição 
de dados estratégicos, de pessoa jurídica ou não, que resultem em violação de sigilo de 
operações no mercado de capitais, de projetos estratégicos, inclusive de aumento de capital 
social, ou mesmo que se refiram a segredo industrial ou de profissão. -  

Entendo, em juízo cautelar, que o teor integral dos artigos 5° e 6° dessa norma 
veda expressamente as a adoção das medidas que foram autorizadas na sentença e que, por 
força da tutela antecipada deferida no recurso de apelação do MPF, encontram-se em fase de 
cumprimento. Confira-se: 

"Art. •52  Sujeitam-se ao disposto neste Decreto os órgãos da administração direta, as 
autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista 
e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União 
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§ I Q  A divulgação de informações de empresas públicas, sociedade de economia mista 
e demais entidades controladas pela União que atuem em regime de concorrência,' sujeitas ao 
disposto no art. 173 da Constituição,  estará submetida às normas pertinentes da Comissão de 
Valores Mobiliários, a• fim de assegurar sua competitividade, governança corporativa e, 
guando houver, os interesses de acionistas minoritários. 

§ 2'2  Não se sujeitam ao disposto neste Decreto as informações relativas à atividade 
empresarial de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado obtidas pelo Banco Central do 
Brasil, pelas agências reguladoras ou por outros órgãos ou entidades no exercício de 
atividade de controle, regulação e supervisão da atividade econômica cuja divulgação possa 
representar vantagem competitiva a outros agentes econômicos. 

Art. 62  O acesso à informação disciplinado neste Decreto não se aplica: 
I - às hipóteses de sigilo previstas na legislação, como fiscal, bancário, de operações e 

serviços no mercado de capitais, comercial, profissional, industrial e segredo de justiça; e 
II - às informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento cientifico ou 

tecnológico cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, na forma 
do §1°  do art. 7°  da Lei n°  12.527, de 2011." 

Preservação dos direitos e garantias legais asseguradas ao Ministério Público — 
inexistência de violação.  

Não vislumbro, de outro modo, qualquer lesão a direito do Ministério Público 
Federal que possa resultar da suspensão, por via da presente cautelar, dos efeitos da sentença e 
da Decisão que, em embargos de declaração, deferiu antecipação da tutela para determinar que o 
BNDES remeta de imediato os dados solicitados ao MPF. 

A tutela concedida na origem, pelo exame perfunctório que ora realizo, 
corresponde, de modo substancial, ao objeto da Ação Civil Pública que, julgada procedente, em 
parte, pela sentença, é impugnada por recursos de apelação que ainda não foram recebidos, do 
próprio MPF, do BNDES e da União. 

Portanto, preservar a efetiva execução da sentença para momento que, pelo 
menos, seja posterior ao julgamento dos recursos de apelação, é medida que reputo legal. 

Anoto, por entender de relevo, que o a Ação Civil Pública em referência originou-se 
do Inquérito 1.16.000.002510/2011-67, instaurado com a finalidade de apurar (fl. 107) "Suposta 

participação do BNDES na fusão entre o Grupo Pão de Açúcar e Carrefour". Assim, em que pese 
o evidente interesse público que é insito à atuação constitucional do Ministério Público, é certo 
que o alcance do comando posto na sentença parece em muito exceder os fatos pontuais 
originalmente investigados, configurando, como antes observei, potencial e iminente risco de 
prejuízo de difícil e improvável reparação. 

Ressalto, nesse sentido, que a determinação específica de publicação virtual na 
página do BNDES de todos os itens elencados na sentença, a exemplo dos projetos estratégicos 
e modalidades de garantia ofertadas, tornam essas informações suscetíveis a um imediato e 
incomensurável número de cópias e reproduções. Assim, ratifico, a postergação pontual e 
temporária da disponibilização do acervo documental exigido pelo Ministério Público Federal, para 
melhor análise,ad cautelam, dos argumentos articulados nas recursos de apelação, é 
procedimento que, além de estar inserido na previsão legal-processual aplicável aos fatos, não 
resulta nesse momento, ao meu sentir, dano irreparável ao atendimento do mister de competência 
do Parquet Federal. 

Preservação do resultado útil do processo  

Pelas razões alinhadas, entendo, neste momento pfficessual e à vista dos fatos ora 
apresentados, que a situação fática e legal do BNDES, ante a liberação e exposição geral de seus 
dados, de modo linear e absoluto, em caráter geral, diversamente do que comumente se verifica 
com as sociedades por ações de capital aberto, que também se vinculam aos regramentos da 
Comissão de Valores Mobiliários - CVM, pode repercutir em um número incerto de terceiros que 
podem sofre lesão de difícil reparação em suas atividades profissionais. Com  efeito, o objeto 
social do BNDES é precisamente concessão de . capital para investimento a uma diversidade de. 
pessoas jurídicas, públicas e privadas, como também a pessoas naturais (físicas). • 

Nesse panorama, entendo que o fato de haver recursos de apelação da União e do 
BNDES interpostos perante o magistrado de primeiro grau, e ainda não recebidos, demdn fira a 
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inadequaçãó da concessão da tutela antecipada no recurso de apelação manejado pelo Parquet 
Federal.. 

Ante o exposto, liminarmente, nos autos da presente Ação Cautelar, antecipo os 
efeitos da tutela recursal postulada pelos Requerentes, para atribuir efeito suspensivo aos 
recursos de apelação interpostos pela União e pelo BNDES, obstando-se de imediato, em 
decorrência, o curso do cumprimento das medidas determinadas na sentença de fls. 496/506 e, 
também, nos Embargos de Declaração que lhes seguiram (fls. 588/592). 

Com urgência, oficie-se  o Juízo de base; e intime-se o Ministério Público Federal. 

Após, cite-se o Ministério Público Federal para contestar o pedido, nos termos do 
art. 802, caput, do Código de Processo Civil, c/c o art. 342, caput, do Regimento Interno. 

Dê-se vista dos autos à Procuradoria-Regional da República (MPF), na condição de 
fiscal da lei. 

Intimem-se a União e o BNDES. 

TRF 1 .  REGIA0-/IMP 15-02-D5 	 W ViSSESSORIA- DR ■CASSIONMEDIDAS CAUTELARES ■4741932015 versfra irrpetsE.do. 
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL DA la REGIÃO 

MEDIDA CAUTELAR — EFEITO SUSPENSIVO RECURSO APELAÇÃO — TUTELA DEFERIDA DE  

CARÁTER IRREVERSÍVEL — DECISÃO EXTRA PET1TA EM PRIMEIRA INSTÁNCIA — COMANDO  DA 

DECISÃO QUE ATINGE TERCEIROS - REQUISITOS DE CABIMENTO E PROCEDÊNCIA PRESENTES 

PROCESSO ORIGINÁRIO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA N° 0060410 -24.2012.4.01.3400IDF 

AUTOR 	 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

RÉU 	 .BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 

ASSISTENTE RÉU , 	UNIÃO (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior) 

A UNIÃO, pessoa jurídica de direito público, representada, neste ato, pelo 

. Advogado da União abaixo assinado, na forma do artigo 9°, §2° da Lei Complementar n° 7á/93 .e ()SANO .° 

NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, empresa pública federal regida .  peia Lei n°. 

5.662171, inscrita no CNP.) sob o n° 33.657:248/0001-89 com sede ern . Brasília/DF e serviços na cidade do 

Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida República do Chile, n° 100, Centro, endereço onde 

seus procuradores receberão intimações, vêm respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com 

amparo nos artigos 798, 800 parágrafo único do Código de Processo Civil e no artigo 14 da Lei 7.347/85, 
ajuizar 

MEDIDA CAÚTELAR,  PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS RECURSOS DE- APELAÇÃO 

COMPETÊNCIA — CABIMENTO 

Estando aberto, coma interposição' dos recursos de apelação pela União e pelo 

BNDES, o segundo grau de jurisdiçãO, para julgamento desses recursos, por força do parágrafo único do 
artigo 800 do CPC, a competência para processamento e julgamento da presente é desta Corte: 

Art. 800. As medidas cautelares serão requeridas ao. juiz da causa; e, quando preparatórias, ao juiz 
competente para eonhecer da ação principal. • 

Parágrafo único. Interposto o recurso, a medida cautelar será requerida diretamente ao tribunal. 

n 
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Ademais, na forma do. 463 do CPC, proferida a sentença, esgota-se a jurisdição 

na primeira instância, 'cabendo ao. Tribunal, rio caso a este TRF1, a defesa dos interesses das partes. 

Por outro lado, buscando-se garantir, com a presente, a eficácia do resultado 

do julgamento dos recursos de apelação interpostos no processo originário — Ação Civil Pública - ao mesmo 

tempo em que, diante da gravidade dos comandos, especialmente a tutela antecipada deferida 

posteriormente à sentença proferida, pretende a União e o BNDES que não haja execução provisória, ou 

imediata, no feito. 

Conforme já decidiu esta Corte: 

PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL ORIGINÁRIA NO TRIBUNAL. REVOGAÇÃO 

DO EFEITO.  SUSPENSIVO '  ATRIBUÍDO A. APELAÇÃO DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA 

AÇÀO (INTERESSE DE AGIR NA MODALIDADE ADEQUAÇÃO). 1. Em situaçÓes excepcionais, o 

Regimento Interno da Corte, na esteira do Código de Processo Civil, admite medida caule/ar, com a 

finalidade de assegurar a eficácia e a utilidade do provimento a sor editado pelo Tribunal no recurso• 

interposto e cujo juizo de admissibilidade ainda não foi realizado em là Instancia. 2. A Medida Cautelar 

Incidental, todavia, não deve ser .utilizada como sucedâneo .  recursal de • agravo de instrumento não 

interposto tempestivamente contra a decisão de recebimento do recurso de apelação da parte re .  e qual, 

inclusive, já havia sido distribuída ao Relator, tanto menOS se a pretendida antecipação dos efeitos da 

tutela nem foi : requerida em apelação .  pela ora requerente. á. "É incabível o.  ajuizamento de ação 

cautelar contra decisão que define os efeitos da apelação interposta em sede de mandado'.de 

segurança, pois o meio adequado, para tanto, - é o agravo de instrumento, mesmo anteriormente • à 

alteração do art. 523, § 4 0 , do CPC pela Lei 10.352/01. 0 .(MCI 0049471-05.2009.4.01.0000/BA, Rel. JUIZ 

FEDERAL AVIO MOZAR JOSÉ FERRAZ DE NOVAES (CONVI, T5/, e-DJF1 p.561 de 16/03/2012) 4. 

Ação CautWar extinta sem resolução de mento (CPC, art. 267, VI). 

(MCI 0044049-73.2014.4.01.0000 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CANDIDO MORAES, 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.633 de 10/1212014) , • 

MANDADO DE SEGURANÇA ,ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. MATRICULA APELAÇÃO NO • 

EFEITO DEVOLUTIVO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. APRESENTAÇÃO NO - 

ATO DA MATRÍCULA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO 

POR OUTROS MEIOS. REQUISITO SUPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. I - A atribuição cie efeito  , 

suspensivo ao recurso de apelação em mandado de segurança é Medida excepcional  (art. 14, § 3 0  c/d o. 

art. 7°, § 2°, ambos da Lei n° 12.016/2009), devendo ser comprovado os requisitos da medida cautelar  • 

para a sua concessão,  S teor do art. 558 do  CPC o que não ocorreu na espécie :  II - Assente nesta 

Corte o entendimento de ser possível a realização.de matrícula em curso superior de aluno que, embora 

não apresente o certificado exigido pela Lei n° 9.'394/96 no respectivo ato, comprova a conclusão do 

ensino médio por outros meios. III - Remessa . oficial tida por interposta e recurso de apelação, a .que se 

nega provimento. 
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(AMS. 0031257-68.2011.4.01.3500 / GO, Rel. DESEMB.ARGADOR FEDERAL JURAR ARAM 

MEGUERIAN, Rel.Conv. JUIZA FEDERAL HINO GHASSAN KAYATH (CONV.), SEXTA TURMA, e-DJF1 

p.162 de 30101/2014) 

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO INTERPOSTA DE SENTENÇA QUE DECIDE 

. O PROCESSO CAUTELAR. CONFIGURAÇÃO DE HIPÓTESE QUE EXCEPCIONE A DETERMINAÇÃO 

DO ART. 520 DO CPC. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. A' 

jurisprudência, com base no art. 55.  8 do CPC, tem admitido que se confira, excepcionalmente, como no 

caso, efeito suspensivo ao recurso de epelação em processo cautelar, de forma a restabelecer liminar 

antedormente concedida, nos casos em que demonstrada a plausibilidade do direito do requerente e o  

por/ao de dano grave e de difícil reparação a ensaiar seu pedido.  2. Agravo regimental a que se nega 

provimento. 

(AGÁ 0054249-86.2007.4.0.1.0000 / .MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR 

MACHADO, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL RODRIGO DE GODOY MENDES (CONV.), SÉTIMA TURMA, e-

DJFI p.61.2 de 23/081201 .3) 

Destaca-se que não há, no feito originário, receliimento do recurso da 

apelação, não havendo decisão proferida quanto a seus efeitos; em anexo, cópia dos recursos interpostos 

(protocolo) e do andamento processual atualizado do feito. 

A tutela que aqui se pretende possui claro amparo constitucional': 

A jurisdição cautelar apresenta-se inerente ao exercício da própria jurisdição. Efetivamente, em virtude 

da norma inscrita no art. 50, MV, da Constituição Federal, segundo :a qual "a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciado lesão ou ameaça a direito'', passou-se a entender 'que, a par da jurisdição 

tradicional, .que se relaciona com o reconhecimento de direitos postulados, .exsurg e uma jurisdição 

cautelar, 

[../ 
Sendo certo que o pcider de acautelar apresenta-se inerente ao poder de julgar, de tal modo cicie há. uma 

jurisdição cautelar inserida no âmbito da jurisdição, é cutial que se afigura possível o manejo da ação 

caule/ar destinada a em prestar efeito suspensivo á apelação. 

Ademais, como abaixo se demonstrará, o deferimento de tutela satisfativá em 

sede de julgamento de Embargos de Declaração, somado à previsão da Lei 7.347/85 (que retira o efeito 

suspensivo automático do recurso de apelação em sede de Ação Civil Pública), chama a esta Corte a 

competência para atender a pretensão da parte, amparada em previsão legal, á evitar em seu desfavor 
grave prejuízo. • 

Esse o entendimento da doutrina 2 : 

CUNHA, Leonardo José Carneiro. MEIOS PROCESSUAIS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO - 
QUE 	 - NÃO 	 . O 	 . 	TEM. 	 DisponiveI 	 em 
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A todos esses recursos que contêm apenas o efeito .devolutivo pode ser agregado o efeito suspensivo, 

mediante determinação judicial. Vários são os meios destinados à obtenção do efeito suspensivo a 

recurso que dele é desprovido. 

Interposta a apelação, opera-se o efeito devolutivo, tendo a matéria sido transferida ao conhecimento do 

tribunal. Significa que, a partir desse momekto, a cautelar que se faça necessária deverá ser intentada 

diretamente no tribunal, vindo o seu relator á ficar pre vento para a apelação.' 

A tão só interposição do recurso já é suficiente para considerar competente -  o tribunal (na pessoa do 

relator que for escolhido) para apreciar a cautelar que for preciso ser ajuizada. 

• f..I 	 • 

Diante do fumus boni juris e do periculum in mora, poderá o relator da cautelar, verificando ser relevante 

o fundamento da apelação e divisando o risco de grave lesão ou de difícil reparação, conceder a liminar 

destinada a comunicar efeito suspensivo à apelação que dele é desprovida. 

Esgotado, assim, o primeiro , grau de jurisdição, possível a esta Corte o . 

deferimento da tutela aqui pretendida, plenamente cabível a presente demanda. 

MÉRITO' 

Encontram-se pendentes de recebimento recursos de Apelação interpostos 

pelo réu BNDES e por suas assistente, União, em face de sentença de parcial procedência em Ação Civil 

Pública, na qual houve deferimento de pedido de tutela .  antecipada, mas em âmbito menor ao que 'ali 

determinado mas maior em relação ao pedido, antecipação essa de tutela deferida em julgamento de 

Embargos de Declaração. 

Transcrevem-se abaixo a sentença proferida e o julgamento dos Embargos de 

Declaração: 

SENTENÇA PROFERIDA - 18/08/2014 

Ante o exposto: 

JULGO EXTINTO O PROCESSO sem exame dp mérito em relação ao pedido de condenação do réu 

na obrigação de repassar à Controladoria-Geral da União e ao Tribunal de Contas da União as 

informaçães que lhe forem requisitadas, em procedimentos de suas competências, nos termos do art. 

267, VI, do CPC. 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o réu na obrigação de fazer, consistente em tomar 

públicas, nos termos da .Lei ri °  1252712012, fácies as atividades de financiamento e apoio a oroqrarnas,  

<hrtp://www.abdpc.org.br/abdpciartigos/Leonardo%2Olos °/X3°,1083%C2%A9%20CarneiroV020da%20Cunha°/0282%29°/020-,. \  
%20formatado pc1r> (acesso em 25/01/2015). 	 • 
2  CUNHA, Leonardo José Carneiro. Obra citada acima 
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projetos obras e serviços de entes_públicos ou privados, que envolvam recursos .oúblicos. realizadas por 

si ou porintemiédió de outras pessoas furidicas"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 (empr éstimo direto, 

empréstimo . intermediado por terceiro, subscrição de valores mobiliários, entre outras),'ós montantes 

financeiros empregados, os prazos do investimento, o Teu de risco do investimento, ás taxas de juros • 

empregadas, os valores.de  aquisição de ações, a . forma de captação do recurso utilizado, ás garantias 

exigidas, os critérios ou justificativas de indeferimento de eventuais pedidos de apoio financeiro, a 

compatibilidade do apoio concedido com as slinhas . de. investimento do Banco), disponibitizando-as 

integralmente em seu sitio eletrônico, -bem como para declarar a ilegalidade dada á intelpretação ao 

disposto no art. 5°, § 1°, do Decreto n°7.724/2012, que 'retirar o BNDES e sua subsidiária integrar 

BNDESPAR do âmbito de incidência da lei n° 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 

éompetén,ciaS, .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. 

DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — 10/1212014 

Ante o' exposto, REJEITO os embargos de declaração do BNDES e da União Federal' e ACOLHO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para DEFERIR EM PARTE A 

ANTECIPAÇÃO DA. TUTELA, determinando ao BNDES que remeta imediatamente ao Ministério Público 

Federal os dados relativos às suas atividades de financiamento e - apoio a Prooramas, projetos, obras e  

serviços de entes públicos ou privados, que envolvam recursos - públicos, realizadas porsi ou por 

intermédio de 'outras  pessoas jurídicas  per ele instituídas, a 'exemplo da EWDESPAR, relativas aos 

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

modalidade da 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 cOmpatibiliclade do 

apoio concedido com as linhas de investimento do flanco). 

A - tutela deferida carrega efeito irreversível,  que causando às partes lesão 

grave e de difícil reparação, por ser de impossível cumprimento, já que pretende divulgação de dados de, 

largo.período de tempo, de pessoas jurídicas não envolvidas no feito, de profundidade incomensurável e , 

,cujo tratamento' é regido por instrumentos contratuais celebrados pelo BNDES e que estarão sendo 

descurnpridos.. 

Veja-se o que esclarecido pelo BNDES em seu recurso de apelação 

(documento anexo). 
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A par disso, o próprio parquet, ciente da complexidade de se realizar comando que pretenda tomar 

público todas as operações do BNDES nos últimos 10 anos, requereu que a providência fosse 
executada em 60 dias. 

Orá, como bem se pode imaginar, a entrega de referidos dados na forma pretendida pelo juiio -a que " é 
taticamente impraticável A quantidade de documentos e informações, que não estão concentradas no 

mesmo local, demoraria longo tempo para ser organizada. 

Sem comprometer-se com qualquer tempo para a exequibilidade da tutela antecipada, afirma-Se que a 

providência ainda assim seda difícil de cumprir em um interstício de 1. (um) ano .  -- com sérias dúvidas 
sobre a viabilidade. O atendimento, caso se persiste em executar, deverá ser feito baseando-se em 

prioridade de operações separando-as conforme determinados critérios. 

O Volume, de informações e documentos de toda uma instituição bancária — e suas subsidiárias em 

Vários locais do mundo — no período de 10 anos é muito Maior do que possa imaginar o olhar leigo, com 
o devido reSpeito. 

Além disso, não se duvide que a providência implicaria excessivo custo humano para a instituição, com 

destacamento de considerável *parcela do corpo de funcionários para atendimento e inevitável prejuízo 
das suas funções normais. 

Todas essas considerações foram afastadas pela sentença, que passou ,ao • 

largo da envergadura da tutela de urgência deferida, e causam às partes lesão grave, de impossível 
reparação e recuperação. 

Divulgados os dadOs (se' tal fosse cabível e possível em Curto espaço de 

. tempo, 'o . que não é), o sigilo inerente a tais informações referentes .a operações de uma instituição 

financeira, ainda que repassadas unicamente ao Ministério Público Federal (não se sabe para que fins), não 
será recuperado, estando perdido ad e .ternun: gerando 'deletérios efeitos para a credibilidade do banco 
estatal 

É caso claro de tutela satisfativa, irreversível,  vedada pelo CPC por Óbvias 
razões: 

Art. 273 O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da 
alegação e: 

§ 20 Não Se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento 
antecipado. 

Art. 558: O relator poderá, a requerimento do agravante, nos casos de prisão civil, adjudicação, remição 

de bens, levantamento de dinheiro sem caução idônea e em outros casos dos quais possa resultar lesão . 
grave e de difícil reparação, sendo relevante a fundamentação: suspender o cumprimento da decisão 
até b pronunciamento definitivo da turma ou cãmara. 

\\) 
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Art. 799. No caso do artigo anterior, poderá o juiz, para evitai o dano, autorizar ou vedar a prática de 

determinados atos, ordenar a guarda judicial de pessoas e depósito de bens e impor a prestação de 

.caução. 

Vedação essa também prevista na legislação especifica sobre tutelas em face 

da Fazenda Pública: 

Lei 8.437/92 

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em 

quaisquer outras ações de natureza cautela.  r ou preventiva, toda vez que providência semelhante não 

puder ser concedida em ações de mandado de segurança,- em virtude de Vedação legal. 

§ 3:° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da. ação. 

Curioso que esse entendimento havia sido adotado pelo mesmo Juizo (mesmo 

julgador): ao indeferir o pedido de tutela antecipada formulado nos autos, em decisão da qual se transcreve 

o seguinte trecho: 

É oportuno mencionar, ainda, que nos termos da jurisprudência, não será, cabível medida liminar que 

esgote, no todo ou em parle, o objeto da ação, em caso de liminar satisfativa irreversível, ou seja, 

aquelas cuja execução produz resultado prático que' inviabilize o retomo ao status quo ante, na hipótese 

de sua revogação, o que por certo se verifica nesta demanda em qàe o autor pretende que o réu 

repasse informações sobre operações financeiras de seus cliente. 

Ausente, portanto, a verossimilhança das alegações, requisito essencial para a cáncessão da medida 

pleiteada. 

Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela. 

Esse detalhe, sobremaneira, neste Juizo de cognição sumária, é o bastante 

para, somado aos argumentos que abaixo se veicularão, conceder efeito suspensivo ao recurso de apelação 

interpOsto, efeito esse que possui expressa previsão na Lei 7.347185: 

Art. 14. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte. 

Há que se destacar, no ponto, a ffrobabilidade de provimento dos recursos de 

apelação interpostos pela União e pelo BNDES, isso se já não bastasse os argumentos quanto à urgência 

da situação dos autos, acima despendidos. 

Trata-se de recurso cabível, tempestivo,  que irá ser conhecidô por este 

Tribunal. 

E, uma vez .  conhecido, será o mesmo provido, forte nas argumentações ali 

tecidas, das quais passa a destacar algumas. 
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A tutela foi deferida em relação a pessoas, físicas e 
nos autos,  violando assim também o limite subjetivo da demanda. É autor o MPF 

que a sentença e a tutela antecipada posteriormente dirigem-se a operações 

intermédio de outras pessoas jurídicas  por ele instituídas", discriminando ainda os 

jurídicas, que não figuram  

e réu o BNDES, ao passo 

"realizadas por si  ou por 

destinatários destas 

Assim, ao -passo que se dirige ao BNDES, atinge terceiros, não participes da 

ação, e culminará por divulgar dados dos mesmos, em sério prejuízo aos limites traçados no CPC: 

Art. 468. A sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos limites da lide e das 

questões decididas: 

Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre 'as . quais é dada, não beneficiando, nem 

prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido citados no 

processo, em litisconsorrio necessário, todos os intereSsados, a sentença produz coisa julgada em 
relação a terceiros 

O Poder Judiciário já se debruçou sobre essa questão: 

PROCESSO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATÓ -. CELEBRADO 
.COM  SOCIEDADE SUBSIDIÁRIA '  INTEGRAL ILEG;77MIDADE DA ACIONISTA • PARA; OCUPAR O 

PÓLO passwo DA DEMANDA. RESR ONSABILIDADELIMITADA E SUBSIDIÁRIA. I. O BNDES Banco 

Nacional de Desenvolvimento Social e'Econômico.não possui legitimidade ad causam para figurar no 

polo passivo de demanda quando ele é mero acionista de empresa subsidiária integral (BNDESPAR), 

em plena atividade, com a qual a parte autora manteve relações, já que esta última possui personalidade 

própria, patrimônio' , órgãos e responsabilidades próprios Il. Sociedade de economia mista não goza de 

foro junto a Justiça Federal, já que não inserida no rol do artigo 109, 1,. da CRFB/88. III. Apelo conhecido 

para, de oficio, ser decretada a extinção do feito por ilegitimidade passiva. Piejudicada a análise do 

mérito recursel. (grifo nosso) (TRF-2 - AC: 199851010286318 RJ 1998.51.01.028631-à, Relator: juiz 

Federal Convocado MARCELO PEREIRÀ/no afast. Relator,' Data de Julgamento: 20/10/2009, OITAVA 

TURMA ESPECIALIZADA., Data de Publicação: DJU - Data 26/10/2009 Página:71) 

NA BNDESPAR — e as demais subsidiárias do BNDES — não figuram como 

partes no presente processo, não podendo, desta forma, sofrer as consequências da devida sentença, pois • 
cada uma possui personalidade jurídica independente. 

O regime processual — e constitucional, em razão de princípios como o 

contraditório e o devido processo legal — impedem que a tutela jurisdicional atinja terceiros não partícipes da 

relação processual; esse o regime, a pretensão veiculada e a tutela deferidas deve estar enquadrados em 
tais limites. 
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Há que se considerar, também, os terceiros envolvidos nas operações .  de 

financiamento, especialmente, e que terão os seus dados (também!) divulgados. Preocupação essa que se 

observa na Nota 0300-2.1.8/2013 do Ministério do Desenvolvimento, Irldústria e doméicio Exterior, que 

consta dós autos: 

Dessa : forma, em atenção a ofício ri° 8743/2013-PRW/GAB/COEX/DIAPAlmmc, informamos que a 

União tem interesse em acompanhar o desenvolvimento da presente ação; todavia, face à natureza da 

matéria, as informações devem ser prestadas diretamente pelo BNDES. • 

Considerando, ainda, que a defesa do patrimônio do BNDES se constitui defesa do património nacional, 

a intervenção da União sempre que solicitada toma-se fortemente recomendável. 

Há que se considerar os vultuosos recursos envolvidos, os diversos entes e 

pessoas, físicas e jurídicas, que guardam relações com o BNDES, e especialmente sua função institucional, 

empresa pública cuja instituição foi autorizada por lei, com as seguintes finalidades de interesse público, 

Art . 10 O Banco Nacional de Desenvolvimento Económico (BNDE), autarquia federal criada pela Lei 

número 1.628, de 20 de junho de 1952, fica enquadrado, nos termos e para os fins do § 20 do artigo 5° 

do Decreto-lei n° 200, de 25 de fevereiro de 1967, na categoria de emprêsa Pública, dotada de 

personalidade jurídica de direito privado e património próprio, com a denominação de Banco Nacional do 

Desenvolvimento Económico (BADE) e vincula ção ao Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, 

s têtmos do artigo 1.89 do Decreto-lei n° 200, de 25 de fevereiro de 1967. 

- Ur, • 
Art . 5° A emprésa pública Banco Nacional do Desenvolvimento Eco.  nômico (BNDE) poderá efetuar tôdas 

as operações bancárias necessárias à realização do desenvolvimento da economia nacional, nos setores 

e com as limitações consignadas no seu Orçamento de Investimentos, observado o disposto no artigo 

189 do Decreto-lei 200, de •25 de fevereiro de 1967. 

E o Estatuto do BNDES assim prevê: 

Art. 3° 0 BNDES é O principal instrumento de execução da política de investimento do Governe Federal 

e tem por objetivo primordial apoiar programas, projetos, obras e serviços que se relacionem com o 

desenvolvimento econômico e social do Pais. 

Art. 4° ,.0 BNDES exercitará suas atividades, visando a estimular a iniciativa privada, sem prejuízo de 

apoio a empreendirnentes de interesse' nacional a Cargo do setor público. 

Assim, resta clara a preocupação dos réus, diante da relevância e da 

abrangência das atividades do BNDES, e dos compromissos assumidos por tal ente com pessoas, físicas e 

jurídicas, nacionais e estrangeiras, em virtude de contrato, com a ampla: irrestrita e imediata divulgação de • 

todos os dados, em largo período, pertencentes não somente aos réus. 

Essa preocupação já foi observada pelos Tribunais: 

("; 
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MANDADO DE SEGURANÇA, INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVADO. JUÍZO DE PONDERAÇÃO. 

SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. RREVALÉNCIA. DIREITO À INFORMAÇÃO. 1. As garantias individuais 

consagradas nos incisos X e .  XII do art. 5° da Consfituição Federal não Sà- Q absolutas, podendo ser • 
mitiqadas caso outro interesses públicos também gerar).  tidOs• constitucionalmente .  sejam considerados  

mais relevantes. 2. Pare se avaliar a possibilidade de acesso à informação sigilosa, diante do interesse 

- público envolvido, a questão -deve ser analisada, dentro de um sistema uno e harmúnico,. de maneira 

coordenada, preservando-se, tanto quanto possível, o conteúdo das disposições em -rota de colisão, em 

um juizo de pánderação. 3. In casu, os autos do inquérito arquivado por ausência de indício de ilicitude 

contém documentos bancários e fiscais protegidos constitucionalmente, não restando caracterizada a 

prevalência do denominado direito público à informação sobre o direito de sigilo. 4. Apesar de .ser de 

interesse público a licitude das operações efetuadas pelo BNDES, dar à jornalista acesso -irrestrito a  

documentos fiscais e bancários de indivíduos considerados inocentes pelos órgãos responsáveis por 

:investigar e punir, é clara' violacão desarrazoada e desproporcional -ao direito ao sigilo de dados  do 
impetrante. 5. •Ordem concedida para garantir ao impetrante o • direito de não ter divulgado o conteúdo. 

dos •  documentos protegidos por sigilo, reformando, em consequência, a decisão de fls. 111/112, 
proferida nos autos do processo n° 2006.51.01.509435-2. 

(MS 201102010172093, • Desembargadora Federal L11_IANE RORIZ, TRF2 - SEGUNDA TURMA 

ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Da(a::02/06/2012 - Página.. 55.) 

Não se pode esquecer dO ,  viés negociai, econômico, financeiro, da atividade 

exercida peio BNDES, atividade essa inserida em na politica pública ditada pela UniãO, com vistas ao.  
desenvolvimento nacional," . e que restam ressaltadas em manifestação do Banco Central do Brasil (Nota 

' Técnica 02/2014-BCB-DESIG), em anexo: 

Como visto no parágrafo 22 , acima, a confiança que a instituição inspira é primordial para a. 

atividade que desempenha, independentemente se se enxerga o problema pela ótica dos poupadores, 

dos tomadores ou dos investidores. Extrapolando para todo o sistema financeiro, a situação, é a. mesma: 

a confiança do público no sistema financeiro é Crucial para o desempenho da 'função social das 
instituições que o compõem (intermediação financeira) a que, permite que empreendimentos diversos, 

com 'inegáveis beneficlos para a sociedade (inovação, geração de empregos e de renda) continuem a 

ocorrer com a mobilização da poupança popular. 

Portanto, os abalos que podem ser causados na confiança do público em uma ou mais instituições 

financeiras, em decorrência do desrespeite ao sigilo assegurado .  pele Lei Complementar n° 105, de 
2001,. e'que conduzam a fragmentações ou ao desaparecimento da relação de fidúcia entre clientes e 
instituições podem, dentre outras consequências, levar à produção de informações suficientes ou de má 

qualidade para as análises de crédito. Afetada <9 eficiência da função de gerenciamento de risco de 
crédito 

Ao lado disso, cumpre ressaltar que 'a enorme quantidade de informaçe)es coletadas 'pelas 

instituições de seus clientes e processadas em suas análises de crédito alimentam diariamente as bases 

de dados administradas pelo Banco Central dei Brasil e 'servem, de maneira decisiva, para o 

monitoramento de ameaças à estabilidade do sistema financeira nacional. A perda de qualidade nas 

informações Coletadas pelas informações de seus clientes resultaria, portanto; er negáveis prejuízos á 

fiscalização bancária e á tomada de providências tempestivas pela Autarquia. 
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CONCLUSÃO 

28. Em razão do exposto acima, contlui-se que a situação de uma instituição financeira ver-se 

constrangida a fornecer, fora das hipóteses previstas na Lei Complementar n°105, de 2001, os dados de 

seus clientes, obtidos no escopo da atividade crediticia, pede cn'ar-lhe fisco legal, além de produzir 

efeitos negativos em sua competitividade. Caso a prática se .  tome mais ampla e abale a confiança do 

público • no sistema financeira, é possível, ainda, que sejam percebidos prejuízos a sua estabilidade 

'económico-financeira e às atividades de monitoramento do risco sistémico, a cargo do Banco Central do 

Brasil. 

Constituição°. 

Independentemente de ser uma empresa cuja única acionista e controladora é 

a União, ou da fonte dos recursos que (capta e) aplica, no exercício de sua atividade-fim, o BNDES explora 

atividade económica de.interrnedia0o financeira, por força dos artigos 17 da Lei 4•595/64 3  c/c 173 da 

1 	 Nessa qualidade: por força de .  expressa disposição legal, e sem prejuízo das 

informações protegidas pelo sigilo empresarial e fiscal, o BNDES está obrigado a preservar o sigilo sobre 

: dados relacionados às suas operações ativas e passivas, por expressa disposição do artigo 1° caput, 0c § 

1°, inciso 1 e XIII, e § 3°, inciso v, cic art. 10°, todos da Lei Complementar n.° 10512001, verbis: 

Art. 1° As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços 

prestados. 

§ 1° São consideradas instituiçbes financeiras, para os efeitos desta Lei Complementar 

I —"os bancos de qualquer espécie; 

lll — outras sociedades 'que, em razão da natureza de suas operações, assim venham a sei 

consideradas pelo Conselho Monetário Nacional. 

§ 3° Não constitui violação do dever de sigilo: 

V — a revelação de informações sigilosas com o consentimento expresso dos interessados; 

[.1 

3  Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas juridicas públicas ou .  privadas, 

que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, interrnediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de 
terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros. 

• 
Parágrafo único. Pira os efeitos desta lei e da legislação em vigor, equiparam-se às instituições financeiras as pessoas físicas que 
exerçam qualquer das atividades referidas neste artigo, de forma permanente ou eventual., 

-1  "Art. 173. Ressabiados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só, será 

permitida quando necessária aos imperativos da Segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. 
§ 1°A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem 
atividade econômica de produção ou comercialiiação de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre: 

C,,) • 
II -a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, 
trabalhistas e tributários; 
§ 2°•- As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor 
privado. (...)' 
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Art. .10. A quebra de sigilo, for á das hipóteses autorizadãs nesta Lei Complementar, constitui crime .e 

sujeita os responsáveis à pena de reclusão, de um a quatro anos; e multa, aplicando-se, no que Couber, 

o Código Penal, sem prejuízo de outras Sanções cabíveis. 

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem omitir, retardar injustificadamente ou prestar 

falsamente as informações requeridas nos termos desta Lei Complementar." 

O Ministro Luís Roberto Barroso 5  leciona que: 

o sigilo bancário é um fenômeno praticamente universal e especialmente antigo, remontando aos 

primórdios da atividade comercial e financeira. Seu fundamento lógico, como registra a doutrina é 

variado; trata-se': (i) de uma proteção ao direito individual do cliente, inerente à sua privacidade, de não 

divulgar seus dados financeiros; (ir) de um dever do profissional (banqueiro) á discrição e, igualmente, de 

um direito ao segredo comercial que integra o seu fundo de comércio; e (iii) por fim de uma garantia de 
interesse público, em favor da credibilidade e estabilidade do sistema bancário, assim como de 

segurança do Estado e dá sociedade. 

Entendimento pela não aplicação às instituições financeiras públicas violaria 

expressamente a regra do artigo 173, § 1 °, da CRFB/88 6  que determina a submissão das empresas públicas 

ao regime jurídico das instituições privadas, Na mesma senda são os ensinamentos de Carlos Alberto 

• liagstrõm7 : 

Evidentemente, o principio, da publicidade dos atos da administração pública (CF, art. 37) não interfere 

com O dever .de segredo das operações realizadas pelos entes públicos bancários, salvo em situações 

especificas p especiais., Em primeiro lugar, 'porque o principio diz respeito aos atos de administração, 

não se podendo considerar como .  tal as operações ordinárias de uma instituição financeira, ainda 'que de 

natureza pública; em segundo lugar, porque o princípio refere-se aos 'assuntos que. a todos interessam', 

ou àqueles atinentes 'aos sujeitos individualmente afetados por alguma medida. 

Assim, a partir da, disciplina legal conferida -ao sigilo bancário pela Lei 

Complementar n.° 105/2001, há legitima expectativa ás partes contratantes  *de proteção de suas 

informações e dados pelo sigilo corno garantia de que não terão franqueadas a terceiros fora das hipóteses 

de quebra previstas na referida Lei oú sem seu expresso consentimento. • 

5  Luis Roberto Barroso em artigo sobre a "Comunicação ao Ministério Público para fins penais. Obrigatoriedade da conclusão prévia • 
do Processo administrativo" in Revista de Direito Bancário, do Mercado de Capitais e da Arbitragem, ed. Revista dos Tribunais, vol.. 
17, pág.1961236. 

6.  "Art. 1 . 73. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade económica pele Estado só será . 
permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em te.  
§ 1 0 A lei estabelecerá o - estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista - e de suas subsidiárias que explorem 
atividade económica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre: 

II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto. aos direitos e obrigações civis, comerciais, 
trabalhistas e tributários; 	 • 	 • • 
§ 2°- As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não, extensivos às do setor 
privado. 

. 7  Carlos Albeto HagstrOm, Comentários à Lei do Sigilo Bancário ergio Antonio Fabris Editor, Porto Alegre, 2009; p.203 
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Vale destacar, exemplificativamente, que o artigo 1°, § 6', da Lei n.° - 

11.948/2009, dispõe sobre o relatório dás operações do BNDES enviado ao próprio Congresso Nacional 

trimestralmente, o qual também resguarda expressamente o sigilo bancário das operações de financiamento 	 • 

do BNDES, verbis: 	 • 

• Art. 1° Fica a União autorizada a conceder crédito ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social -• BNDES, nó montante de até R$• 180.000.000.000,00 (cento e oitenta bilhões, de mais), em 

condições financeiras e contratuais a serem 'definidas pelo Ministro de Estado da Fazenda. (Redação 

. dada pela Lei n° 12.249, de,2010) 

§ 60  O Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social - BNDES deverá encaminhar ao 

Congresso Nacional, até o último dia útil do mês subsequente de cada trimestre, relatório pormenorizado 
sobre às operações realizadas, 'índio -ando, entre outras informações, quantidade e valor da S operações 

de financiamento realizadas, detalhadas por modalidade dc .  in vestimento, setor produtivo beneficiado e 

localização dos empreendimentos; e estimativa, dos impactos económicos gerados pelos projetos, 

principalmente em termos de geração de emprego é renda, resguardado o sigilo bancário. 

Por outro ladO, deve ser observado que nem mesmo para os órgãos públicos 

autorizados pela Lei CompleMentar n.° 105/2001 o acesso a informações protegidas por sigilo bancário pode 

ser irrestrito e sem motivação concreta acerca de sua necessidade, COMO prete,nde o MPF. 

Nas lições do Ministro José Augusto DelgadO 8. "o acesso indiscriminado de 

agentes do Poder Público às informaçAes banharias, se realizado, caracteriza um atentado de suma 

gravidade aoá direitos do cidadão. É um* 'ataque aos princípios sustentadoros do sistema democrático 

adotado pelo Constituinte de 1988, especialmente quando denotou que a República Federativa do Brasil tem 

como, objetivo fundamental o respeito à dignidade humana e à cidadania", complementando, em seguida, 

que "do ordenamento jurídico brasileiro, ao meu pensar, não há lugar para brotar qualquer interpmtação que 

conclua pela possibilidade de qualquer agente do Poder Público acessar de modo gdneralizedo o sem 

motivação informações bancárias do cidadão, .mesmo bom autorização judicial". 

A mesma conclusão é corroborada pela Corte Especial do STJ 9  e pelo STF"), 

que consolidou entendimento de que "a quebra de sigilo, para legitimar-se em face do sistema 

8  José Augusto Delgado. "O Sigilo Bancário no Ordenamento Juridico Brasileiro". Revista de Direito Bancário de Mercado de 
Capitais e da Arbitragem. Ed. Revista dos Tribunais, p 37. 	 • 

• 
9  "PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. SINDICÂNCIA. QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIOS E FISCAIS. 
NECESSIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO. 

A quebra dessIgilos bancário e fiscal é sempre medida excepcional, que deverá ser utilizada em último caso, somente 
quando o pedido vier (estreado em argumentos convincentes .que demonstrem não ser possível a comprovação da 
suposta prática delitIva por outros meios. 

ln casu, o Ministério Público Federal não demonstrou a justa causa para a medida excepcional, motivo polo qual é de se 
manter o indeferimento, 

Agravo regimental não provido." (AgRg na Sd 179 /RS, Crote Especial, Rol. Min. CASTRO MEIRA, DJe 15/09/2011) 

r-
16 de 1619 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53193083.



2 -7)0 

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO - 
Procuradoria-Regiona! da União - 1° Região 

jurídico-constitucional brasileiro, necessita apoiar-se em decisão revestida de fundamentação 

adequada, que encontre apoio concreto em suporte fático idôneo, sob pena de irwalidade do ato 
estatal que a decreta". 

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, considera que meras ilações e • 
conjecturas, destituídas de qualquer evidencia material, não têm o condão de justificar a ruptura das 
garantias constitucionais preconizadas no artigo 5°, X e XII, da Constituição Federal" 11, pontuando 

que a quebra de sigilo bancário e fiscal inclusive com base em matérias jornalística não revela justa causa 

para decretar a 'quebra". 

t° 'EMENTA: COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - QUEBRA DE SIGILO.- AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CONCRETA DE 
CAUSA PROVÁVEL - NULIDADE DA DELIBERAÇÃO PARLAMENTAR - MANDADO DE.SEGURANÇA CONCEDIDO. 
A QUEBRA DE SIGILO NAO PODE SER UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DE DEVASSA INDISCRIMINADA, SOB PENA DE 
OFENSA A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INTIMIDADE. 	 . 
- A quebra de sigilo, para legitimar-se em face do sistema juridico-constituclonal brasileiro, necessita apoiar-se em decisão 
revestida de fundamentação adequada, que encontre apoio concreto em suporte tático idóneo, sob pena de Invalidade dó 
ato estatal que a decreta. 

-A ruptura da esfera de intimidade de qualquer pessoa — quando ausente a hipótese configuradora de causa provável : — 
revela-se incompatível com o modelo consagrado na Constituição da República, pois a quebra de sigilo não pode ser 
manipulada, de modo arbitrário, peio Poder Publico ou por Seus agentes. Não fosse assim, - a quebra de sigilo converter -se- ia 
ilegitimamente, em Instrumento de busca generalizada, que daria, ao Estado - não - obstante a ausência de quaisquer. 
indícios concretos - o poder de vasculhar, registros sigilosos r  alheios, em ordem a viabilizar, mediante a ilícita utilização do 

• procedimento de devassa indiscriminada (que nem .mesmo o Judiciário pode ordenar), o acesso a dado supostamente 
impregnado de relevo jurídico-probatório, em função dos elementos informativos que viessem a ser eventualmente descobertos. 
A FUNDAMENTAÇÃO DA QUEBRA DE SIGILO HÁ DE SER CONTEMPORÂNEA À PRÕPRIA DELIBERAÇÃO LEGISLATIVA QUE 
A DECRETA. 
- A exigência de motivação - que há de ser contemporãnea ao ato da Comissão Parlamentar de Inquérito que Ordena a 
quebra de sigilo -. qualifica-se como pressuposto de validade jurídica da própria deliberação emanada desse órgão de 
Investigação legislativa, não podendo ser por este suprida, em momento ulterior, quando da prestação de informações em 

- sede mandamental. - Precedentes.",(MS n° 23.851-8/DF, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 26/09/2001) 

" "EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO. QUEBRA DE SIGILO 
BANCÁRIO, FISCAL E TELEFÔNICO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NULIDADE DO ATO INIPGNADO. PRECEDENTES. 1. Se 
não fundamentado, nulo é o ato da Comissão Parlamentar de Inquérito que determina a quebra dos sigilos bancário, fiscal 
e telefónico. 2. Meras ilações e conjecturas, destituídas de qualquer evidencia material, não tóm o condão de justificar a 
ruptura das garantias constitucionais preconizadas no artigo 5, X e XII, da Constituição Federal. Segurança concedida." 
(MS 24029 / DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. .MAURÍCIO CORRÊA, DJ 22-03-2002 PP-00032 	EMENT VOL-02062-02 PP- 
00293) 

)2  "EME NTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - ROUBO DE 
CARGAS. QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO, FISCAL E TELEFÔNICO DO IMPETRANTE COM BASE EM MATÉRIAS 
JORNALISTICAS, EXCEPCIONALIDADE DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA VIDA PRIVADA DOS CIDADÃOS SE REVELA NA 
EXISTÊNCIA DE FATO CONCRETO. AUSÊNCIA DA CAUSA PROVÁVEL JUSTIFICADORA DAS QUEBRAS DE SIGiLO. 
SEGURANÇA CONCEDIDA." (MS 24135 / DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. NELSON JOBIM,DJ 06-06-2003 PP-00032 	EMENT 
VOL-02113-02 PP-00332 RTJ VOL-00191-03 PP-00919) 

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. QUEBRA DE 
SIGILO BANCÁRIO, FISCAL E TELEFÓNICO. MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. DUPLICIDADE DA NOTICIA-CRIME. .• 
(...) 

Para autorizar-se a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefónico, medida excepcionai, é necessário que hajam indicioS 
suficientes da prática de um, delito. A pretensão do agravante se ampara em meras matérias jornalísticas, não suficientes 
para caracterizar-se como indícios. O que ele pretende e s devassa da vida do Senhor Deputado Federal para fins políticos. É 
necessário que a acusação tenha plausibilidade e verossimilhança para ensejar a'quebra dos sigilos bancários, fiscal e telefônico. 

Declaração constante de Matéria jornaliStica não pode ser acolhida como fundamento para a instauração de um p rocedimento
criminal. 4. A,matéria jornalística publicada foi encaminhada ao Ministério Público, A apresentação da Mesma neste Tribunal tem a 
finalidade de causar repercussão na campanha eleitoral, o que não é admissível. Agravoprovido e pedido não conhecido." (Pet 2805 Agà 1 DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. NELSON JOBIM, DJ 27-02-2004 PP00020 	EMENT VOL-02141-03 PP-00655) 	• 
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Assim, à luz do exposto verifica-se que não há, no caso concreto, qualquer 

justificativa que legitime o afastamento dos sigilos empresarial, fiscal e bancário de forma indiscriminada e 
generalizada co?no pretende o MPF. 

1-lá prejuízo, assim, à atividade — decorrente de atribuição do Estado, exercida 

pela União, por intermédio do BNDES - de fomento ao sistema financeiro, de relevante interesse da União, e . 

que se mostra prejudicada com a decisão proferida. 

. Entendimento contrário sob o pretexto de transparência dos agentes do Estado 

é inverter a ordem de presunção de legitimidade dos atos do administrador público, colocando em xeque a 

própria execução da política de investimentos da UNIÃO, de que o BNDES é o principal instrumento de 

execução de política -de 'investimentos do Governo Federal ex vi do 23, da Lei n.° 4.595119641 

Há, assim, poriculum in mora em desfavor da União, no desatendimento às 

regras previstas em Lei Complementar, que veicula regras estabelecidas pela União às instituições 
- financeiras, a exemplo do BNDES; empresa pública essa que concorre no mercado com as demais do setor, 
e que terá sua finalidade legal prejudicada com a não suspensão da decisão proferida. 

Mesmo os agentes que já atuam no mercado serão desestimulados a recorrer. 

a instituições financeiras públicas sabendo do risco de ter suas atividades devassadas. A.questão deve ser 

pensada dentro do cenário internacional, gerando prejuízo manifesto-para os agentes económicos atuantes 

no mercado interno brasileiro. Os demais atores económicos, se valendo da garantia de sigilo bancário, 
usufruiriam de manifesta vantagem em relação aos agentes privados dessa garantia. 

Além disso, os dados pretendidos contêm informações que vão além do sigilo 

de operações financeiras. Os agentes econômicos provêm ao BNDES informações estratégicas do futuro 

desenvolvimento de seus negócios, com a finalidade de demonstrar a solidez de seus empreendimentos. 

. O próprio direito à privacidade é decorrente de uma liberdade: a de não sofrer 
intromissão estatal sobre os aspectos da vida privada. Essa proteção contra a intromissão estatal indevida' 

sobre a vida privada deve subsistir especialmente contra os Órgãos de investigação. Somente 'com fundada 
dúvida sobre a ilegalidade — que não se confunde com preconceitos e julgamentos ideológicos — deve ser - 
possível subverter a regra do sigilo. 

Por outro lado, o sistema financeiro nacional é constituído por um complexo 

normativo que já permite o controle de eficiência e legalidade através de parâmetros próprios .,A publicização 
de dados inerentes ao Sistema Financeiro, na melhor das hipóteses, nada adicionará a essa análise e 

prejudicará a proteção ao sigilo, manifestação da privacidade e da própria liberdade dos agentes 
económicos em empreender na vida privada. 

st-A 
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O art. 173, caput, da Constituição afirma que o Estado somente intervirá na . 

economia nas ,hipóteses ali elenbadàs. Mais- do que afirmar sobre a intervenção, o• dispositivo afirma o 

caráter primário da iniciativa privada para atuar na exploração dos meios ,çie produção. 

Seguindo o referido entendimento, o Tribunal Regional Federal da r Região, 

atento às mudanças no ordenamento que se seguiram com a promulgação da LC 105/01, ,analisando ação 

idêntica proposta pelo MPF em face do Banco do Brasil, afirma: . 

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO • 

PÚBLICO FEDERAL. ARTIGO 109, INCISO 1, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ. INTERESSE DE AGIR. OCORRÊNCIA .• POSTULAÇÃO 

DE QUEBRA DE 'SIGILO BANCÁRIO DIRETAMENTE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESPROVIMENTO DO 

RECURSO. 	 . 

1 - Predomina no Superior Tribunal de Justiça entendimento segundo o qual a presença do Ministério . 

Público. Federal no polo ativo da demanda é suficiente para determinar a competência da Justiça 

Federal, nos termos .do artigo 109, inciso!, da Constituição Federal, o que não dispensa o magistrado de 

. verificar a sua legitimação ativa para a propositura da demanda. 	• 

2 — No que tange á alagada ausência de interesse de agir do apelante, destaque-se que há clara 

existência de interesse público a ensejar a pmpositura da ação civil pública, tendo em . vista que almeja o 

Panquet a proteção do patrimônio público, gênero do qual é espécie a verba pública Verifica se ainda, a 

'legitimidade do Ministério Público Federal para a propositura da ação civil pública, nos termos do artigo 

.124,-  inciso III, da CRFB e adequação da medida, pois a ação civil pública é o instrumento por meio do-

qual o Ministério Público Federal, dentre outros legitimados, postula a proteção do patrimônio público. 

3 — No presente caso, observa-se mero conflito aparente dos princípios, de um lado, da privacidade e do 

sigilo das informações bancárias e, de outro, da garantia da proteção ao patrimônio público e do 

combate ao desvio de recursós públicos. Diz-se que o conflito é aparente pelo simples motivo de que o 

legislador, indubitavelmente, optou por garantir o direito à privacidade e ao sigilo bancário sem, contudo, 

impedir os entes constitucionalmente elencados a exercer o poder fiscalizatório. acerca das contas 

bancárias de titularidade do S entes públicos, que abriguem recursos públicos. 

4 — Nos termos do artigo 1 0 .  § 4°, da Lei Complementar n° 105/2001, as instituições financeiras 

devem manter o sigilo sobre as informações bancárias, operações e serviços realizados, exceto 

em .hipóteses nas quais se busque a apuração 'de ilícitos, exigindo-se nestes casos prévia 

autorização Judicial para a quebra do sigilo. -  . 

5 — Ademais, por se tratar de norma que regulamenta uma garantia prevista constitucionalmente, qual 

seja, a manutenção do sigilo das informações bancárias, as exceções ao Mencionado direito devem ser 

interpretadas de forma restrita, não sendo permitido crár exceções não previstas Pelo legislador, . \ 	- 
tampouco alargar o (impilo hermenêutico'cle leitura da noima. 

6 — Não há que se falar - em quebra' do sigilo bancário de contas em nome de entes públicos diretamente 

pelo Ministério Público Federal, sendo impmscindivel à prévia autorização judicial._ 

7 — A imposição de ordem .  judicial prévia para , o acesso a qualquer informação bancária - não cria Óbice 

aos poderes de investigação e fiscalização do Ministério Público Federal, que sempre .poderá requerer 
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judicialmente o fornecimento das informações que julgar pertinentes para a consecução de seus 

objetivos institucionais. 

8 — Remessa necessária e recurso de apelação desprovidos.' 

(Apelação n° 0011785-47.2010.4.02.5001, j. 27/05/2014, 5' Turma, Rel. Des. Fed. ALUISIO MENDES) 

Dessa foi-ma, sem maior fundamentação, precisa e individualizada, não cabe 

requisitar documentos e informações acobertados por sigilo bancário. Tal pretensão deve ser submetida a 

controle jurisdicional caso-a-casd, submetendo-se à análise de razoabilidade e proporcionãlidade. Dessa 

forma, a requisição de documentos deve estar devidamente fundamentada em razões que indiquem 

ilicitude da operação. Conforme demonstrado, todas os maiores questionarnentos levantados pelos meios 

de imprensa, reverberado muitas vezes sem critério pela populaçãO em geral, não têm qualquer fundamento 

no Direito. 

Não é possível submeter o BNDES e seus clientes a uma devassa sob o mero 

argumento de curiosidade gerai. A prática de publicização indiscriminada é conhecida pelo termo pejorativo 

de "fishing expeditionn (ou expedição de pescaria) no direito estrangeiro. Como o nome denuncia, é a 

simples pretensão de acessar indiscriminadamente informações sigilosas, sob a alegação de interesse 

público, para realizar pesquisas indiscriminadas por ilegalidades. A autoridade avança sobre o coletivo — 

como jogando uma rede de arraste — para tentar pegar um único caso — ou peixe, na analogia. Pela simples 

conveniência da autoridade são violados coletivamente os direitos de todos os clientes da instituição. 

O próprio Procurador-Geral da República, em manifestação em ação 

semelhante em que parlamentar federal pretende acesso às informações relativas a, financiamento do 

BNDES já se pronunciou sobre a preservação do sigilo bancário: 

Dados claSsificados como sigilosos e de acesso restiito porque considerados imprescindíveis 

• segurança do Estado, urna vez que podem prejudicar ou pôr em risco a condução de negOciaçÕes e as 

relações internacionais do País Parecer pelo não conhecimento da ação mandamen tal e, ultrapassada 

a preliminar, pela denegação da segurança. 

(Parecer do PGR no MS n° 32.812/DF nó STF) 

Há .  prejuízo, assim, à atividade —.decorrente de atribuição do Estado, exercida 

pela União, por intermédio do BNDES - de fomento ao sistema financeiro, de relevante interesse da União, e 

que se mostra prejudicada com a decisão proferida. 

Há, assim, periculum in mora em desfavor da União, no desatendimento às • 

regras previstas em Lei Complementar, que • veicula regras estabelecidas pela União às instituições 

financeiras, a exemplo do BNDES; empresa pública essa que concorre no mercado com as demais do setor, 

e que terá *sua finalidade legal prejudicada com a não suspensão da decisão proferida. 

20 de 1619 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53193083.



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
Procuradoria-Regional da União - 1' Região 

Complementando as razões aqui veiculadas com os fundamentos .  jurídicos, 

processuais e Materiais (constitucionais e legais) veiculados no recurso de abelaçâo, cabe destacar 

atendimpnto, pelo órgão,- aos preceitos da Lei de Acesso à Informação. Transcreve-se abaixo a página 

especifica no sítio d internet do BNDES": 

Acesso ã 
Informação 

a. 

.A Lei de Acesso a Informação n° 12,5 27/2011 	estabelece que órgãos c entidades públicas devem divulgar, independenteinente 

dc solicitação. informações d ntcresse•geral ou coletivo. execto aquelas que tenham contidencialidade prevista no texto legal. 

Em cumprimento aI ei. o BNDES disponibiliza, em seu portal, seções especificas com informações classificadas como de 

.

.fransparáncia Ativa. Esse tipo de inforrnação é apresentado proativamente e tem natureza diferente das informações que depende m 

dc sólicitação Por parte da sociedade c que,.pcirtanto, são.categorizádas como dc Transparè.ncia Passiva. Desta forma. sugerimos 

.• -que avalie. abaixo qual o canal de atendimento mais adequado á sua necessidade: 

„Para obter informaçõe de interesse geral e coletivo sobre o BND1 .S. registre um pe.dido de informação no 
e-SIC  Cs'i ; 

Para . rceeber informações sk.)ba.• os produtos financeiros do BNDES ou sobre pedidos de 1 -inalteiante.nto em aberto • 
(dúvidas operacionais), encaminhe uma mensnern paraFale Conosco;  ou 

Para fazer unia sugestão: denúncia ou reclamação: encaminhe unia mensagem para a Ouvidoria. 

Nesta -irea do Portal do 'BNDES. vocé•podera . obter inforniaçõeS sobre as atividades do Banco e saber um pouco mais sobre os seus 
direitos rceulamentados pcla Lei de Acesso á Informação. 

Navegue pelas seções seguintes, de acordo com o assunto desejado: 

Institucional  

Informações organizacionais do BNDES. compreendendo suas funções, competi:meias estrutura organizacional. relação de 

autoridades (quem é quem), agenda do Presidente, horários de atendimento c legislação da entidade. 

ro 

fofo/mações pertinentes aos programas, ações, projetos e atividades implementadas pelo BNDF,S. 

.‘o  dito nas 

Infbrniações rclerentes ao resultado de inspeções e auditoriasrealizadasno EINDLS. 

Cónvênios  

Informações sobre os repasses e transferencias de recursos financeiros efetuados pelo 13NDF.S. 

AcesicLa  informação  - Despesas  

Informações sobre a exectlçao orçamentária e financeira detalhada do BNDES. 

o 	Licitações e contratos  

Informações sobre_lieitações e contratos de compras realizados pelo BNDES. 

Empregados  

'Informações sobre concursos públicos de provimento de cargos no f3NDES. 

Perguntas freunentes 

Sobre o. BNDES, sobre as ações no,ambito de sua competencia e sobre o Serviço de Informação ao C'idácIão 
• 

13  Disponível em htto.1/www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/blides  pt/Institucionallacesso a informacaol, acesso em 25/01/2015. 
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. lobre a Lei de Acesso à Informação . 

Informayles coino' os lemas tratados na lei, os prcedimentos para solienaçào de acésso através da Transpaa:ncia Passiva e 

mecanismos recusais. csintisticps de acesso. entre s outros dados. 

Serviço de Informação ao Cidadão - SIC 

- Informações pertinentes ao seu funcionamento. localização e dados de contato no âmbito do BNDES. 

• 	Informações classificadas 	 - 
Lista das informaçães do BNDES que foram classificadas em algum grau de sigilo. 

_ 	. 
Uma gama imensa de informações públicas já estão disponíveis atualmente no 

sitio da Internet do Bt\IDES 14 , dentre elas: nome de cliente, CNPJ, descrição do projeto,• unidade da 

federação do empreendimento, data da contratação, valor contratado, ramo/género de atividade, forma .  de 
apoio, área operacional, modalidade de apoio, entre outras. As informações contam com dados desde o ano 
de 2002 até O 'momento e apenas não são .  disponibilizadas de fato as informações privadas de terceiros 
protegidas pelo sigilo bancário, empresarial e fiscal. 

Vale destacar, . ainda, . que informações adicionais que não estejam 

disponibilizadas no sitio do BNDES na Internet, relacionadas a cada uma das operações podem ser 
requisitadas também através do SIC (Sistema de Informação do Cidadão) do BNDES 15.  

Não existe assim, para o Ministério Público Federal, qualquer risco irreparável, 

uma vez que já existe divulgação de dados por parte do BNDES — e da própria União — nos termos da Lei de 
Acesso à informação. 

Não há dano que possa ocorrer para o NAPF caso não houvesse sido concedida 

a concessão da tutela antecipada pleiteada. Bastá analisar o principal pedido da presente ação: divulgação 

das atividades'cie financiamento a entes públicos ou privados, que envolvam recursos públicos, relativa :3 aos 
'últimos 10 anos': 

Ora, qual risco concreto haveria se não houvesse a publicidade agora daquelas 

atividades? Nenhum. Ainda que a •sentença só seja executada depois do trânsito em julgado, inexistente 

qualquer prejuízo ao autor, que ainda terá interesse no acessà a essas informações. 

14  Relação completa disponível em 26/01/2015 no sitio: 
http://wwkv.bndes.Rov.br/SitcBNDESihndcsibndes_pt/InstitucionalIBNDES  Transparentc/Consulta nilhas operacoes diretas e indiretas nao automaticas.html. 
É possível a pesquisa pôr CNPJ Relação cdmpleta disponível em 26/01/2015 no sítio: 
Mtn://www.bndes.gov.hr/SiteBNDES/bndes/bndes . ptilnstitucional/BNDES Transparente/Consulta 
suba operacocs diretas indiretas -- nao automaticas.html  • 
Os atalhos para acesso sãO encontrados napágina principal em h ttpihs 

• 
i5 Maiores 

 

informações -detalhadas disponíveis em 26/01/2015 no sitio: iiitp://»-ww.bndes gos.. br/Sit eBNDES/bridesibndcspianstilkicional/aces so  a_ informacaorS1d/ 
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O' MPF tenta convencer de que o risco seria o advento da prescrição da 

pretensão punitiva de "diversos delitos porventura praticados". Trata-se de um argumento que não merece 

prosperar: não é possível garantir de antemão que algum crime foi praticado, de modo que não se 'pode 

afirmar que a prescrição irá fulminar a pretensão punitiva. 

inexiste fundamento para deferimento da tutela antecipada na ACP; existe, ao 

contrário, para os réus, e para terceiros, somado ao fato de que o atendimento à decisão de forma imediata 

se mostraria de caráter irreverSivel e de impossível cumprimento. 

Estão presentes todos os requisitos para -  o deferimento da tutela cautelar aqui 

pretendida, de forma liminar, por esta Corte. 

No mérito, além dás argumentos veiculados em ambas as apelações (que 

_constam em anexo), os fundamentos abaixo deixam clara a preSença 'do fornos boni íuris , já que os 

argumentos pela improcedência do pedido se mostram fortes. 

O art. 173 da Constituição que, em tese, pode transparecer um • direito de 

igualdade entre as empresas estatais que exploram atividades econômicas e suas concorrentes, não pode 

ser interpretado de maneira itOlada. A própria Constituição estabelece s  deveres para as empresas estatais, 

não,previstos para as demais empresas privadas, tal como a exigência de concurso público é licitação. 

Nessa' linha, tendo em conta o disposto no art. 173 da Constituição Federal e • 

considerando-se sua atuação no mercado em• regime* de concorrência, o Decreto n° .7.724/2012, 

regulamentador da Lei n°12527/2011, conferiu tratamento diferenciado às estatais. 

A própria Lei de Acesso à Informação demonstrou tal preocupação: 

Art. 22. O disposto nesta Lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça nem 

as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado 

ou por pessoa fisica ou entidade privada que tenha qualquer vinculo com o poder público. 

Com efeito, à vista do que prescreve referido dispositivo, a normatização do 

direito de acesso à informação cuidou de resguardar os interesses das estatais, prevendo a possibilidade de 

negativa de acesso nas situações de comprovado risco à sua competitividade ou governança dorporativa, 

conforme art. 6 0  do Decreto n° 7.724/12: • 

A'rt. 50 Sujeitam -se ao disposto neste Decreto os órgãos da administração direta, as autarquias, as 

fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades - 

controladas direta ou indiretamente pela .União. 

§ 1° A divulgação de informações de empresas ,públicas, sociedade de economia mista e demais 

entidades controladas pela União que atuem em regime de concorrendo, sujeitas ao disposto no ar( . 173 
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da Constituição, estará submetida às normas pertinente. da Comissão de Valores Mobiliados, a fim de 

assegurar sua competitividade, govemança cdrporativa e, quando houver, os interesses de acionistas 
minoritários. 

• 
.§ 2° Não . 

 se sujeitam ao disposto neste Decreto as informações relativas à atitiidade empresanál de 
'pessoas 

físicas ou jurídicas de direito privado obtidas pelo Banco Central do Brasil, pelas agências 

reguladoras ou por outros órgãos ou entidades no exercício de atividade de controle, regulação e 

supervisão da atividade económica 'cuja divulgação possa representar vantagem competitiva a 
outros 

agentes econômicos. (grifos acrescidos) 

Consoante tal disciPlina, tem-se que pode ser restrito, com pleno amparo legal, 
o acesso às informações que configurem atividades 

estritamente empresariais do impetrante e que possam • 
prejudicá-lo em suas estratégias comerciaispara concorrer no mercado com os demais bancos 

. privados. Esse o ciso dos autos. , • 

veja-se: 
Entendimento esse que conta com amparo em precedente da Corte Suprema, 

Medida Cautelar na Reclamação n° 17.0911RJ 
Veja -se que o Plenário desta Casa, ao examinar caso anterior de fornecimento à imprensa, pela 
Administração Pública, de-inforrn açóes e documentos, já teve oportunidade de reafirmar 

a necessidade de se 
• aguardar a realização do julgamento definitivo, em iazão do risco de irreparabilidede 

do dano -
,alegado e da possibilidade de esvaziamento do próprio objeto da demanda (MS .

28.177-MC-AgRIDF,.do .  
qual fui designado Redator para o acórdão). No mesmo Sentido, a decisão liminar proferida pelo 

Ministro 
Joaquim Barbosa no MS 28.178-/DF., 

Isso posto, nos termos do art. 14, 11, da Lei 8.038/1990 e do art. 158 do RISTF, defiro em parte a liminar 
requerida, para que a permissão de acesso e extração de cópias determinada pelos acórdãos ora 

reclamados, . protelados pela 6' "Turma Especializada do TR1= da Região, nos autos do Processo 

0020225-86.2011.4.02.5101, somente seja efetuada após a preservaçào, pelo BNDES, de todos os 

dados bancários e fiscais sigilosos constantes dos referidos relatórios de análise, nos termos da Lei 
Complementar 10512001. 

Insta salientar que o próprio Procurador Geral da República reco .nheceu o dever de proteção pelo sigilo 
bancário das operações bancárias realizadas pelo BNDES por meio de seu parecer 

. 	
. 

lavrado na Reclamação 17.091 ao asseverar que, no caso, 
"verifica-se, portanto, que o Juizo reclamado, 

no mandado de segurança cujo objeto é o acesso a informações referentes a operações de 
financiamento, negou a incidência do art. 1 .°da Lei Complementar 10à/2001, a qual resguarda o sigilo . 	. 	

. 

das operações ativas e passivas e serviços prestados, independente da existência de dados sigilosos , 

	

nestas operações, pois a garantia é do sigilo da operação em si." 	
. 

• 

• 

do risco grave à parte, ora 

para a concessão da tutela 

. Assim ,
mostram-se presentes às requisitos da verossimilhança das alegações e 

autora, com a manutenção da decisão proferida. Ademais, há impedimento legai 
antecipada no caso (irreversibilidade da mesma), 

 

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53193083.



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
Procuradoria-Regional da União - P Região 

Deve ser.  julgada procedente a presente Medida Cautelar. 

PEDIDO 

Diante de todo o exposto, requer a'União a concessão de antecipação da tutela 

(recursal), com a concessão de efeito-suspensivo às apelações interpostas pela União e .:pelo BNDES, diante 

do 'dano irreparável e de dnicil reparação, principalmente de cunho contratual e pecuniário, que o 

cumprimento da decisão pode acarretar, diante das inumeráveis .medidas. que deverão ser adotadas e do 

risco que irão trazer aos negócios firmados pelo BNDES, inserido na politica pública federal. 

Requer aCitaçkl do apelado no feito principal, Ministério Público Federal, para 

querendo apresentar defesa e acompanhar todo o trâmite da presente. 

Pugna pela manifestação .explicita desta Corte sobre todos os preceitos, 

constitucionais e legais, acima invocados, bem como sobre o entendimento de outros Tribunais (Regionais 

Federais e Superiores) sobre a rnatria aqui posta. 

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 

Termos em que pede deferimento.. 

BraSI lia, 29 de janeiro de 2015. 

Li k, 
MARCELO MOURA A CONCEIÇÃO 

, Advogado da União/PRU• a  Região 

StAPÇ 1553530 

Af,!19.4. CARVALHO TEIXEIRA 

AB/DF n.° 18 135 

25 de 1619 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53193083.
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Procuradoria da República no Distrito Federal 
Núcleo de Combate à Corrupção 

 

Referencia: IC 1.16.000.001545/ 20 14-21  

Despacho no 	/2015 

DESPACHO 

Oficie-se ao Departamento de Polícia Federal, solicitando vista do IPL rio 

1020/2014 para extração de cópias. 

Oficie-se, ainda, ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior, solicitando que encaminhe cópia do Protocolo de Entendimento sobre Cooperação 

Econômica e Comercial entre Brasil e Cuba, de 2008, que ernbasa a concessão de 

financiamentos do Brasil ao Governo de Cuba. 

Cumpra-se. 

Brasília, 26 de março de 2015. 

ANSELMO HENRIQUE CORDEIRO LOMS 

Procurador da República 

SGAS 604, Lote 23, Sala 115, Brasília-DF — CEP: 70.200-640 
Tel.: W11 ;:;13-525R / Fax: (6113313-5(.5 Ministério Público Federal 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53193083.



Unidade:PR DÉ/DICRiM/PRDF DIVISÃO CRIMINAL DA PR/DF 

PROCURADORIA DA REPUBLICA • DISTRITO FEDERAL 

ÚNICO 

Taís Matr.; 23427-•3 
Usuário MAM IA FROMEN 

Setor: 	GAB'223-PROC 

Data: 	25/03/2015 

AUTO JUDICIAL:: . DPFICIF-1020/2014-1NO 

Órgão Gerador do Número DEPARTAMENTO DA POLICIA FEDERAL NO DF 	• 	• 	• 	 Julgador 

1020/2014 
Classe Judiciária ' Número INQUÉRITO POLICIAL 	 Número 

- 
CRIMINAL Data de Atuação 02/09/2014 00.00.00 

Área de Atuação 

Situação Em andamento Eletrónico _pão 

BRASII IA 
UF do Fato/Origem n DE Municipio 

DPF/DF - DEPARTAMENTO DA POLICIA FEDERAL NO IW Localização Atual 
Crimes contra o Sistema Einanceiro Nacional (Crimes Previslos na legislação Extravagante/DIREITO PENAL) Assunto Judiciário 

Resumo 

01 VOLUME. Dependente da NF 1.16.000.001488/2014-81. EMPRÉSTIMO. BNDES. MDIC. ODEBRECHT. PORTO DE MAMEI_ 

Trata-se de noticia veiculada pelo site de imprensa "Congresso em Foco', divulgando que o BNDES, amparado pelo MDIC, teria 
concedido à construtora Odebrecht empréstimo a titulo de financiamento de obra em terminal do porto de Mane!, em Cuba, no valor 
USS 692.000.000,00. Em tese, tal financiamento teria sido realizado 'a fundo perdido", isto é, sem nenhum ônus para o tomador do 
empréstimo. 	. 

' 	
: 	 A-R-T:g. 

Tipo 

ORGAO GOVERNO 
	 ECONÔMICO E SOCIAL 

Nome Relação 

	 — 	 
BNDES - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO INVESTIGADO 

ORGAO GOVERNO 
	 COMÉRCIO EXTERIOR 

MDIC - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO INDÚSTRIA E INVESTIGADO 

ORGAO GOVERNO PR-DF - PROCURADORIA DA REPUBLICA NO DISTRITO 
FEDERAL  	 

REPRESENTANTE 

PESSOA JURIDICA ODEBRECHT INVESTIGADO 

.:REEERÊNCIASC..: 	.. , 
Tramita Junto 

Etiqueta Tipo Referência Data Cadastro 	
• 

Originário 09/10/2014 1759 Não 
1.16.000.001488/2014-81 

, 

E.1■0-.RAOM: 	
. 

7.:2a.E.n,tráda no.MP.F,•:eM : 02/02/?'015 12:14:48. ,. - 

Órgão que Enviou DPF/DF - DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL NO DF 

Unidade de Recebimento PR-DF/DICRIM/PRDF - DIVISÃO CRIMINAL DA PR/DF 

Observação 

Total de Volumes 1 Total de Anexos 1 Total de Volumes Recebidos 1 

Volumes Recebidos 

• 	. 

1 Lacrado Não 
 	__. 	 ___. _ 

:-.• 	.Classifieaçao •,••' 	. 

Data 	 TGrupo Distribuição  Tipo Entrada 	 I 	I, 	. 	p emento 

PEDIDO DE DILAÇÃO DE I 

Entrada Observação 
_ 	 

02/02/2015 12 - 14-- 	*-NC;C/IPI 	Requisitado 

. 	 . 	'.•-• - 1" Entrada no r■dp. F, em 	.09/10/2014 17.59:50 '.. 	 '...1 
—,— 
Orgão que Enviou 	 DPF/DF - DEPARTAMENTO DA POLICIA FEDERAL NO DE 

Unidade de Recebimento PR-DF/DICRIM/PRDF - DIVISÃO CRIMINAL DA PR/DF 

ObServação 

Total de Volumes 

Volumes Recebidos 

-1Total 1 	 de Anexos 	11 

1 

Total de Volumes Recebidos 	11 

Lacrado 	 ,Não 

- 	--—. 
...,.,..Classificaçao 	.. 

Data Grupo Distribuição Tipo Entrada Complemento Entrada Observação 

DESPACHO CIÊNCIA 09/10/2014 17:59 *•NCC/IPL. Requisitado 

Tipo Oficio Data Observação 

Titular 2° Oficio de Combate à 
Corrupção 

09/10/2014 18:49 Dependente da NF 1.16.000.001488/2014-81, conforme regras 
estabelecidas no Congresso Interno de 2014. 

Substituto 5° Oficio de Combate à 
Corrupção 

09/10/2014 18:50 SUBSTITUTO NATURAL. Dependente da NF 
1.16.000.001488/2014-B1, conforme regras estabelecidas no 
Congresso Interno de 2014. 

Substituto 
. 

4° Ofício de Combale à 
11.;orrupçáo 

09/10/2014 18 51 SUBSTI'l U FO EVENTUAL. Dependente da NF 
1 16.000.001488/2014-81, conforme regras estabelecidas no 
Congresso Interno de 2014  	 
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AUTO JULMCIAL• DPFIDF-102012014-NO 

.. ... MÃNIFESTAÇOES'. 	' 
Data CadaStro Número 

7 
Tipo Manifestação Autor 

04/02/2015 16:08 2306/2015 PRORROGAÇÃO DE PRAZO - SEM 
INDICAÇÃO DILIGÊNCIA 

IVAN CLAUDIO MARX 	 • 

13/10/2014 13:26 25573/2014 PRORROGAÇÃO 
INDICAÇÃO 

DE PRAZO - SEM 
DILIGÊNCIA 

Destino 

DPF/DF 

PAULO ROBERTO GALVAO DE CARVALHO 

10/10/2014 18:32 

_ 

2554212011 PRORROGAÇÃO 
INDICAÇÃO  

DE PRAZO - SEM 
DILIGÊNCIA  

PAULO ROBERTO GALVAO DE CARVALHO 

• 	. 	,.. 	. ' • ',..' '1 MOVIMENTAÇÕES 
Movimentação Fase Origem Recebimento 
06/02/2015 10:58 Saída para Órgão Externo PR-DF/DICRIM/PRDF 	DIVISÃO 

CRIMINAL DA PR/DP POLICIA 
- DEPARTAMENTO DA 
FEDERAL NO DF 

06/02/2015 10:58 

04/02/2015 18:23 Encaminhado para 
Remessa a Órgão Externo - 
Com Manifestação 

PR-DF/GABPR21-ICM - IVAN 
CLAUDIO MARX 

PR-DF/DICRIM/PRDF - DIVISÃO 
CRIMINAL DA PR/DF 

06/02/2015 10:08 

02/02/2015 12:56 Conclusão Manual PR-DF/DICRIM/PRDF - DIVISÃO 
CRIMINAL DA PR/DF 

PR-DF/GABPR21-ICM - IVAN 
CLAUDIO MARX 

02102/2015 13:27 

02/02/2015 12:14 Classificado - Aguardando 
Conclusão 

PR-DF/DICRIM/PRDF - DIVISÃO 
CRIMINAL DA PR/DF 

PR-DF/DICRIM/PRDF - DIVISÃO 
CRIMINAL DA PR/DF 

02/02/201512:14 

02/02/2015 12:14 Encaminhado para 
Classificação 

PR-DF/DICRIM/PRDF - DIVISÃO 
CRIMINAL DA PR/DF 

PR-DF/DICRIM/PRDF - DIVISÃO 
CRIMINAL DA PR/DF 

02/02/2015 12:14 

02/02/2015 12:14 Entrada no MPF DPF/DF - DEPARTAMENTO DA 
POLICIA FEDERAL NO DF 

PR-DF/DICRIM/PRDF 	DIVISÃO 
CRIMINAL DA PR/DF 

02/02/2015 12:14 

14/10/2014 11:12 Saída para Órgão Externo PR-DF/DICRIM/PRDF - DIVISÃO 
CRIMINAL DA PR/DF 

DPF/DF - DEPARTAMENTO DA 
POLICIA FEDERAL NO DF 

14/10/2014 11:12 i  

13/10/2014 13:33 Encaminhado para 
Remessa a Órgão Externo - 
Coro Manifestação 

PR-DF/GABPR23-PRGC - PAULO 
ROBERTO GALVAO DE 
CARVALHO 

PR-DF/DICRIM/PRDF - DIVISÃO 
CRIMINAL DA PR/DF 

14/10/2014 11:11 	1 

10/10/2014 13.01 Conclusão Manual PR DF/DICRIM/PIRDF - DIVISÃO 
CRIMINAL DA PR/DF 

PR DF/GABPR23-PRGC - PAULO 
ROBERTO GALVAO DE 

10/10/2014 13:25 

09/10/2014 17.59 Classificado - Aguardando 
Conclusa° 

PR-DF/DICRIM/PRDF - DIVISÃO 
CRIMINAL DA PR/DF 

PH 
CRIMINAL 

DF/DICHIM/PRDF - DIVISÃO 
DA PR/DF 

09/10/2014 17:59 

09/10/2014 17:59 Encaminhado para 
Classificação 

PR-DF/DICIRIM/PRDF - DIVISA() 
CRIMINAL DA PR/DF 

PIR-DF/DICRIM/PROF 
CRIMINAL 

- DIVISA° 
DA PR/DF 

09/10/2014 17:59 

09/10/2014 17:59 Entrada no MPF DPF/DF - DEPARTAMENTO DA 
POLÍCIA FEDERAL NO DF 

PR-DF/DICRIM/PRDF - DIVISÃO 
CRIMINAL DA PR/DF 

09/10/2014 17:59 
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ATENCAO, INFOREMACOES SOBRE A ASSINATURA DIGITAL DESTE DOCUMENTO:D F -PR/DF 

Assinatura Valida para este Documento. o 	 Fl. 	  
Assinada por: Alessandra Belfort Bueno Fernandes de Castro 	 Taís ;Matr.: 23427-3 

PODER JUDICIÁRIO 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
15' VARA FEDERAL 

Els 

Processo n° 0013535-36.2014.4.02.5101 (2014.51.01.013535-0) 

Autor: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 
Réu: BNDES - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL 

DECISÃO 

Trata-se de AÇÃO CAUTELAR ajuizada pelo MINISTÉRIO Plá 

FEDERAL em face do. BNDES objetivando que o referido Banco preste, em 3 

esclarecimentds específicos sobre o .eventual empréstimo realizado para a constru 

Porto Mariel em Cuba, bem como outros empréstimos para obras ou serviços em Ar 

forneça as cópias dos contratos firmados da decisão da Diretoria relativa à conces 

empréstimos, a análise de riscos inerentes aos acordos e demais documentação pertin( 

O autor alega que foi instaurado o Inquérito Civil Público n° 12 

visando apurar a legalidade dos empréstimos feitos pelo BNDES a outros países, tai 

Cuba, Venezuela, Angola e Equador. • 

Afirma que solicitou es .clareei mentos específicos ao BNDES sobre o e 

empréstimo. realizado para a construção do Porto Mariel em Cuba, bem como 

empréstimos para obras ou serviços em Angola e fornecer cópias dos contratos fim 

decisão da Diretoria relativa à concessão dos empréstimos. Contudo, aduz que o E 

informou que não seria possível fornecer os documentos solicitados sob o fundam( 

que tais documentos estão protegidos pelo sigilo bancário. 

É o breve relatório. Decido. 

Levando-se em conta o princípio da publicidade, o administrador deve 

sua conduta na transparência da gestão da coisa pública. 

Deste modo, a coletividade tem o direito subjetivo de conhecer as c( 

de seus representantes. Assim, assiste razão ao Ministério Público, em exercer sei . 

para fiscalizar as operações que envolvam recursos públicos com o objetivo de asse 

aplicação dos princípios que regem a Administração Pública. 

Isto posto, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR para que o BNDES 

pyr, 

 

2(1 	ac 	 t-nr, ntne 	 n•unnfilal orrinrci ryln rp:11 ■ 7 ,:lrin 

le 1 
	

25/03/2015 15:43 
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MUNUSTÉRUO PÚB11,1100 'FEDERAL 
• • P f r,r:11 r• u n • 	• r - 	F..- 	17 -  lia cl 

de 

MPF-PR/DF: 

Fl. 	 . 
Taís Matr.: 23427-3 

Ofício G11 ° • /14H 5 — MIPL571PRIFJ)F.1 .1`)  'T-}' 	11)'17:, 

Brasília, 30 de março de 2015. 

A Sua Senhoria, o Senhor 
João Thiago 
Delegado de Polícia Federal 
Departamento de Foi ie'ia Federal no Distrito Federal 
SAIS Quadra 7 — Lote 23 -- Setor Policial Sul 
CEP.: 70610-901- Brasília/DF 

R.e.g.: ha wiséílerg F-WN 	LV6Á.l' 411iiRli5451201;.4-211 
liaquéritú, 	40205U114 

1020/2014. 

Senhor Delegado, 

Cumprimentando-o cordialmente, solicito vista do Inquérito Policial n° 

e!-J!!2!(-1C..Y.51.j.?",  e e.:1.iy-w).. 

ANSELMO HENR.íQUE 	 LOIRE 
Procurador da P.eptylica 

SGiS C4, Lote 23, Sala I IS, brasilia-DF — CEP: 70.200-C4ci 
Tel.: (61) 3313-526 / 	(6 -11 ::;::113-5(.5 

bk FedetM 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53193083.



 

	

1STI!!',11.1li Cl` 11-' . 	C 3J.  USE rr..11C1. 11Z..j._11., 
Procuradoria da República no Distrito Federal 

	

1j.c.;10.;)dr Ci,iiíriba 	Ci..2,1- rtip'.-<',7Á 

MPF-PR/DF 

Fl. 
Taís -'1kAstu, 23427-3 

5 -irvilPF/PRP1llf 

30 de março de 2015. 

A Sua Senhoria, o Senhor 
Ivan Ramáho 
Secretário-ExecutivO 
Ministério do nesenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) 

1:::-:.planada dos ivlinistetios, Bloco "3" 
CEP.: 70053-900, Brasília-DF 

Ref.: Inquérito,  Civil vi° 1.16.000A0154512014-2t 

Sen hor,(-:ecretar i o- Execi i iivr, . 

Tramita nesta Procuradoria da República no Distrito Federal o inquérito civil 

em epígrafe, cujo objeto está descrito na portaria de instauração anexa. 

Diante da necessidade de se instruir o feito, requisito, com fulcro no art. 8°, II da 

Lei Complementar n° 75/1993, no prazo de 20 (vinte) dias, que encaminhe cópia do Protocolo 

Brasil e !.313.17:3, dc 200:, que 

pfmtili:a dc ïb.erreferencia ao numero 

_1II(lII 	II r:pígrai. 

tencicsanenie 
f 

,/ANSELMO HENRUQUE CORIREIRO RAPEI 
Procurador da República 

SCA S ,501, 1./..tc: 22,, 	113, 
Te.1.: (61) 3313-525g / Fa-f: (. 41 .) 32,15-56?,5 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53193083.



PÚBIT.ICClj 
(15se j Y jT 

MPF-PR/DF 
Fl. 	  
Taís - Matr.: 2427-3 

—1\11P'FlPniri, FIr 	4.-j,o, e¡;_TE À 

Brasília, 31 de março de. 2015. 

A Sua Excelência, o Senhor 
RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS 
Procurador-Geral Aa. Republica 
Procuradoria-Geia! da Republica 
SAF Sul, Quadra 4, Conjunto C 
CEP.: 70050-900 -.Brasília/DF 

Ref nqri 	in„W0.:00]15450.(1'114-i:3 

Excelentíssimo Procurador-Geral da República, 

Cumprimentando-o cordialmente, remeto a Vossa Excelência o Ofício no 

2.5.51/2015 -MPF/PRDFPO OF. COMBATE À conro_fpc:ko (PR-DF-0004053512015), erri 

er.), 	 I .. 	 r.! 	!Tb- 	'1[51_? .(1 .11T1 .1t(:? 	 hMT.h'..! 

-1_1(kiii;ei ■ •() 

40, ,-.1a 

1\la 	 -.../c,t,?,s de, 	,:.(-,,osidera tc, 	es".tirfia, 

ReSpeit ,3S3.11-ie.fi te, 

\ 
ANSELMO IiiNFAQUE CORDEDRÓ-LOPES 

l 	t-,--rohuacior  eia Refühlici 	.-‘ 
: ; 
...... 	'e 

'1 

601, 	 11 	 CEr: 
Tel.: (61) 3313-5268 / Fax: é=,1) 315 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53193083.



  

• MINUSTÉRIO PÚBll .1.1C0 FEnERAL 
Rcr.,1■ 1:dir:a nr.? 	1Federal 	- 

MPF-PR/DF 
Fl. 	3 i-12-1 
Taís - Matr.: 23427-3 

Ofier:o rd" 2:1=j-5 4i2e9 .1 5 — 	 Á 'Ir À C: 	P 

Brasília, 31 de março de 2015. 

A sua Excelência, o Senhor 
Nek,  

Mi»istre de Estado 
Ivlinistário do Desenvolvin-tento, indústria e Comércio Exterior 
Esplanada dos Ministérios, Bloco "J. " 
CEP: 70053-900 Brasília, DF 

tief h-avnévkl,) 	4 ,5.04'0,004 54517,0114--"i' 4 

Senhor Ministro, 

Cumprimentando-o cordialmente, informo que tramita neste Ministério Público 

Federal o inquérito civil em epígrafe, cujo objeto está descrito na portaria de instauração anexa. 

a IR,:;p,~r.rp,..:7.-Orri 	 tP.rrnec do 

fim 

que ;  oo ifrav,  de. N.)  (. ifirli,a) 	 dr, ve,::: e.b.i rren t,.: da 

egÁe !"..r!Jr.) rnmistci ii inf.eo~rin, 	 pf-3 
sentido de Lar- 	v 

Sem mais para o momento, apresento votas de consideração e estima. 

1 

ANSELMO nIENRIlQUE COR_DEUR ,13. LOPES, 
Procurador da República 

SGAS ‘,504, 1.,:ite 23, Sala IS, EtraSí ia - DF —CEP: 70.200,540 
Tel.: (611 3313-í-, 268 / Fay: (6113313-565 

Pbke F.-dérrriÉ 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53193083.
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Procuradoria da República no Distrito Federal 
Núcleo de Combate à Corrupção 

MPF-PR/Dí: • 

Taís - Matr.: 23427-3 

Referência: 1C n° 1.16.000.001545/2014-21 

RECOMENDAÇÃO N° 	/2015 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta 

subscreve, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa da ordem 

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, 

da CRB/88); 

CONSIDERANDO que são funções institucionais dá Ministério Público zelar 

pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos 

assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia e, nesse sentido, 

a promoção do inquérito civil, da ação civil pública e de outras medidas necessárias à proteção 

de interesses difusos e - coletivos, bem como para a - proteção dos direitos constitucionais (artigo 

129, inciso III, da Constituição da República e artigo 6°, inciso VII, alíneas "a" e "d", da LC n° 

75/1993); 

CONSIDERANDO que o direito fundamental à informação é reconhecido no 

artigo 5°, XIV, da Constituição da República; 

CONSIDERANDO que o princípio da publicidade na Administração Pública é 

reconhecido no art. 37, caput, da Constituição da República; 

CONSIDERANDO que o princípio constitucional da publicidade tem especial 

aplicação na execução de despesas públicas e na gestão de recursos públicos, em razãO do 

interesse republicano de prevenir a má gestão e execução desses recursos e despesas;- j" .  ' 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Procuradoria da República no Distrito Federal .  
Núcleo de Combate à Corrupção 

CONSIDERANDO que o respeito ao princípio da publicidade e ao direito 

fundamental à informação é necessário também a fim de prevenir a ocOrrência de atos de 

corrupção na Administração Pública; • 

CONSIDERANDO que o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, 

recepcionado no Brasil por meio do Decreto n° 592/92, em seu artigo 19, n. 2, reconhece e 

garante o direito humano à informação; 

CONSIDERANDO que o direito humano fundamental à informação também está 

positivado no artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José), 

internalizado no Brasil por meio do Decreto n° 678/92; 

CONSIDERANDO que o Estado brasileiro se comprometeu juridicamente 

(interna externamente), na gestão de recursos públicos, a garantir e respeitar "a transparência e 

a obrigação de render contas", de acordo com o que determinam os artigos 5 0, 7° e 9° da 

Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, recepcionada pela ordem jurídica brasileira 

por meio do Decreto n° 5.687/2006; 

CONSIDERANDO que a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, em 

seu artigo 10, também impõe que, levando "em conta a necessidade de combater a corrupção, 

cada Estado Parte, em conformidade com OS princípios fundamentais de sua legislação interna, 

adotará medidas que sejam necessárias para aumentar o transparência em sua administração 

pública, inclusive no relativo a sua organização, funcionamento e processos de adoção de 

decisões"; 

CONSIDERANDO que a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, em 

seu artigo 13, 1, "b", também impõe ao Estado brasileiro o dever de garantir "o acesso eficaz do 

público à informação"; 

CONSIDERANDO que, de acordo com o artigo 3° da Lei n° 8.666/93, o 

princípio da publicidade alcança todas as contratações realizadas pela Administração Pública; 

\ 
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do Brasil e outros Estados estrangeiros .ou pessoas jurídicas de Direito Internacional Público-(e 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Procuradoria da República no Distrito Federal 
Núcleo de Combate à Corrupção 

MI3 F-PR/DF 

Fl. 	3?Li-6  

Taís :Matr,: 23427-3 

CONSIDERANDO que, de acordo com o artigo 3°, I, da Lei de Acesso à 

Informação (Lei n° 12.527/2011), é obrigatória a "observáncia da publicidade como preceito 

geral e do sigilo como exceção"; 

CONSIDERANDO que, de acordo com o artigo 5° da Lei de Acesso à 

Informação (Lei n° 12.527/2011), é "dever do Éstado garantir o direito de acesso à informação, 

que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e 

em linguagem de fácil compreensão"; 

CONSIDERANDO que, de acordo com o artigo 7 0, II, da Lei de Acesso à 

Informação (Lei n° 12.527/2011), o direito de acesso à informação deve incluir o direito de obter 

"informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou 

• entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos"; 

CONSIDERANDO que, de acordo com o artigo 7°, § 2°, da Lei de Acesso à: 

Informação (Lei n° 12.527/2011), "quando não for autorizado acesso integral à informação por 

ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, 

extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo"; 

CONSIDERANDO que, de acordo com o artigo 21 da Lei de Acesso à 

Informação (Lei n° 12.527/2011), "não poderá ser negado acesso à informação necessária à 

/mela judicial ou administrativa de direitos fundamentais"; 

CONSIDERANDO que as exceções ao dever de transparência e à obrigação de 

informar, estabelecidas no art. 23 da Lei n°12.527/2011, devem ser interpretadas restritivamente 

e, nesses casos, a negativa de informação e de disponibilização de documentos ao público deve 

se ater, estritamente, aos conteúdos (dados, palavras, expressões etc.) que efetivamente colocam 

em risco a preservação da segurança da sociedade e do Estado; 

CONSIDERANDO que, conforme restou apurado no procedimento em epígrafe, 

e conforme demonstram documentos inseridos no anexo I sigiloso do inquérito civil, o acesso 

público a documentos referentes a negociações para financiamentos entre a República Federativa 

Ministério Público Federal 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
- Procuradoria da República no Distrito Federal 
Núcleo de Combate à Corrupção 

especial, Cuba) tem sido negado, sob o fundamento de que possuem caráter sigiloso, uma vez 

que seriam supostamente imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 6°, inciso XX, da Lei Complementar 

n° 75, de 20 de maio de 1993, compete ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL expedir 

recomendação visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao 

respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa esteja no âmbito das suas atribuições, fixando 

prazo razoável para a adoção das providências cabíveis; este órgão ministerial RESOLVE: 

RECOMENDAR  

Ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), em 

cumprimento às disposições de ordem constitucional e legal acima referidas, que confira a 

devida publicidade, de forma transparente e republicana, a todos os documentos referentes a 

negociações para financiamentos entre a República Federativa do Brasil e outros Estados 

estrangeiros ou pessoas jurídicas de Direito Internacional Público que impliquem ou possam 

implicar despesas e/ou receitas públicas e/ou transferências financeiras ou que possam, por 

qualquer modo, vir a onerar o patrimônio público federal, respeitando a excepcionalidade da 

decretação de sigilo de documentos públicos e a impossibilidade legal de se obstar o controle 

cidadão sobre a gestão de bens e recursos públicos. 

Em caso de existência de dados nos mencionados documentos que possam 

comprometer a segurança do Estado ou da sociedade, na forma do que estabelece a Lei de 

Acesso à Informação (Lei n° 12.527/2011), RECOMENDA-SE ao MD1C que, em vez de 

decretar o sigilo integral dos documentos descritos nesta RECOMENDAÇÃO, promova sua 

devida publicidade restringindo a publicidade c o conhecimento público somente das palavras, 

expressões e símbolos cujo resguardo seja essencial à proteção da segurança do Estado ou da 

sociedade, promovendo tal proteção de dados sigilosos mediante a aposição de tarjas negras ou 

outros recursos equivalentes. 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Procuradoria da República no Distrito Federal 
Núcleo de Combate à Corrupção 

MPF-Pl-DF 

Tais -:Matr.: 2347-3 

Fica estabelecido o prazo de 30(trinta) dias, a contar do recebimento da presente 

recomendação, para que o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL seja informado sobre as 

providências a serem adotadas pelo recomendado no sentido de dar efetividade a esta 

RECOMENDAÇÃO. 

Brasília, 31 ae março de 2015. 

ANS LNIO HENRIQUE CORDEIRO LOPS 
Procur.ádor da República 

5 
SGAS 604, Lote 23, Sala 115, Brasília-DF CEP: 7 0.200-640 
Tel.: (611331:1-526R / Fax: (6113313-56U 

Ministério Publico Federal 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53193083.



m p 	Rip 17-• 

Tais - Matr.: 23421-3 
• 

MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 

DESPACHO N °  

2° OFÍCIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO 

INQUÉRITO CIVIL N °  1.16.000.001545/2014-21 

Desentranhem-se os documentos de fls. 32/42, 44/57, 

59 e 61/247, os quais contém informações de caráter reservado, 

relativas à operação de financiamento à exportação de produtos e 

.serviços nacionais pela empresa ODEBRECHT para o Porto de Mariel, 

em Cuba, juntando-os ao anexo sigiloso. 

Em seguida, levante-se o sigilo do volume principal 

dos autos. 

Brasília, 07 de abril de 2015. 

1  \ I  

Monique Chéker de,.SOuza 
7 

Procurador' da República 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PRDF / ÇJ / NÚCLEO CÍVEL EXTRAJUDICIAL 

Procedimento 'n°: 1.16.000.001545/2014-21 

Certifico que, em cumprimento ao despachO - n 3149/2015 à fl. 3/18, o grau de sigilo do 

procedimento em epígrafe foi alterado para "Normal". Certifico, ainda, que fiz a movimentação do 

referido procedimento ao Gabinete do(a) Dr(a). PAULO ROBERTO CALVÃO DE CARVALHO, 

por ele(a) ser o(a) ocupante do ofício titular (acumulador/Itinerante: Dr(a) MONIQUE CHEKER DE 

SOUZA - Portaria PR/DF n° 209/2014). 

Brasília/DF, 8 de abril de 2015. 

,7 

- 

Núcleo Cível Extrajudicial 

' 	DE C. Á?.,CANr (I= 

• 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL • 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 

2° Ofício de Combate à Corrupção 

Rei': Inquérito Civil n° 1.16.000.001545/2014-21 

Certidão  

Certifico que, nesta data, faço juntada do documento PR-DF-15489/2015 

(Resposta ao Ofício n° 2.294/2015-MPF/PRDF/2° OF. COMBATE À CORRUPÇÃO) ao 

anexo sigiloso. 

Brasília, 04 de maio de 2015. 

Tiklb GON(;\11,VES PEREIRA 
Matrámla 23427-3 
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MINISTÉRIO PU1I1C0 FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 

.SGAs Quadras 603/601 - Lote 23 - Ed. Sede da PR/DF - Gabinete 124 
Brasília-DF - CEP 70200-640 

Fone: (61) 3313-5489 Fax: (61) 3313-5496 

Memorando n °  6t /2015 - PRDF/MPF 

Brasília, 25 de maio de 2015. 

À Procuradora da República 
Dra. Mirela de Carvalho Aguiar 
Titular do I °  Oficio de Combate à Corrupção 

Assunto: Encaminha cópia integral, do IC n° 1.16.000.001545/2014 -28 

para análise de correlação com a NF n° 1.16.000.000991/2015 -08. 

Cumprimentando-a : cordialmente, 	remeto a Vossa 

Excelência traslado integral- do Inquérito Civil no 

1.16.000.001545/2014-28, composto por um volume principal e um 

volume apenso (SIGILOSO), para análise de correlação com a Notícia 

de Fato no 1.16.000.000991/2015-08, distribuída ao 1 0  Ofício de 

Combate ã Corrupção. 

Encareço, todavia, que Vossa Excelência adote as 

cautelas necessárias para a preservação do SIGILO do mencionado 

apenso, já decretado nos autos do procedimento investigat6rio cuja 

cópia ora encaminho. 

Atenciosamente, 

Orlando Monteiro ,Espíndola da Cunha 
Procurador da República 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53193083.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 

DESPACHO N° 4971/2015/MPF/PRDF 

2 °  OFÍCIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO 

INQUÉRITO CIVIL N °  1.16.000.001545/2014 - 21 

Considerando-se o iminente decurso do prazo de um 

ano desde a instauração do presente inquérito civil e tendo em vista 

a necessidade de aguardar a conclusão de diligências, determino a 

prorrogação do prazo para conclusão destes autos por mais um ano, 

nos termos do art. 9 0  da Resolução no 23, de 2007, do Conselho 

Nacional do Ministério Público. 

Brasília, 25 de mai d 2015. 

Orlando Monteiro Espíndola da Cunha 
Procurador da República 
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Ministério Público Federal 	 .,.. 	M2ts : 2342" 
Procuradoria da República no Distrito Federai 

EXCELENTÍSSIMO(A) 	SENHOR(A) 	PROCURADOR(A) 	DA 
BLICA 

, 

Ven 
UI 4 

O 
J 

1 (nome do(a) Procurador(a)) 

REQUERIMENTO 

e por meio deste documento, solicitar a concessão de: 
IIPIA INTEGRAL/FOLHAS 

DISTA 
STA E CÓPIA INTEGRAL/FOLHAS 
NTADA 

O 
E a 

dos 

Just 

'SARQUIVAMENTO 	 (2.5-ii 
DIÊNCIA 
TERAÇÃO DE ENDEREÇO 
tos do Processo/Procedimento n. 2 	'1 	1C °(-)-(:). 00 .1 9-11 ç  /02-'-)1  

cativa:Eos-Ç- N-3 ._ 61sL k_k_ran-e -Q.A__, 3 	't t.,u,
I
...k,u/_(‘.3. -^ ...0___ 

•s--- 

Dad 

No 

E- 

Tele 

End 

. para contato: 

et ',--k.  

I  

ne: 	"G'i 	ai Ir 5 1 

teço: 	Ql—k ç tf\-) 	S" 	/---ct  

Mu do deferimento. 
Brasília, 	(s)..4- de 	1",,,ce,-- 	 de  

4,t/i i 	.4AÀ.._ 	Au\r--2'4.Ljil) 
(assinatura) 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 

2' Oficio de Combate à Corrupção 

Rei': Inquérito Civil n° 1.16.000.001545/2014-21 

Certidão 

Certifico que, nesta data, o Sr. Guilherme Amado, Jornalista, CPF no 

103.054.697-54, nos termos do art. 10, inciso I, da Portaria PRDF no 175/2012, obteve cópia 

integral destes autos. 

nrasília, 03 de junho de 2015. 

i(//,/1/ 
Ros mary Sousa 

M ‘atrícula 9824-8 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
	 Código de Recolhimento 	

18822-0 

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 
Número de Referência 	

188220 

Competência 	
0612015 

Guia de Recolhimento da União - GRU 
Vencimento 	

03/06/2015 

Gerado a partir de https.ilconsuRalesouto.tazenda gcv bi/t.iru_novosite/gru_simples_parte2 aspSR. CON1RIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM C I-IEQUE , 

Nome do Contribuinte / Recolhedor 

Guilherme de Abreu  Monteiro de Freitas Amado 
Nome da Unidade Favorecida 

PROCURADORIA DA REPUBLICA - DF 
Instruções: 

As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade 

do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar 

a Unidade Favorecida dos recursos. 

CNP..; OLI Cl'r do Contribuinte 

UG / Gestão 

(,-) Valor do Principal 

(-) Desconto/Abatimento 

(-) Outras deduções 

103.054.697-54 

200023 / 0000'f ' 

18,50 

SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE 
(+) Mora / Multa 

) Juros / Encargos 

GRU SIMPLES 	 (+) Outros ACréscimos 

Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. 

[STN7D96087A823AED9DC76F76D23EB30814] 
	 (=) Valor Total 	

18,50 

89940000000-8 18500001010-9 95523161882-9 20393815806-3 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 

Guia de Recolhimento da União - CRU 

•me do Contribuinte / Recolhedor 

Guilherme de Abreu Monteiro de Freitas Amado 
Nome da Unidade Favorecida 

PROCURADORIA DA REPUBLICA - DF 
Instruções: 

As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade 

do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar 

a Unidade Favorecida dos recursos.  

SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE 

18822-0 

188220 

0612015 

03/0612015 

103.054.697-54 

200023 / 00001 

18,5G 
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UG / Gestão 

) Valor do Principal 

(-) Desconto/Abatimento 

(-) Outras deduções 

SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE 
(+) Mora / Multa 

(+) Juros / Encargos 

GRU SIMPLES 

Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. 

[STN7D96087A823AED9DC76F76D23EB30814] 

(+) Outros Acréscimos 

(r) Valor Total 	

18,50 

89940000000-8 18500001010-9 95523161882-9 20393815806-3 
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Brasília, 11 de junho de 2015. 

aSc-Ish,3,1( 

J\T (/ 	/73 
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Ansetino lárique Cordeiro, es 
Procurador da República 

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO. INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR' .  
GABINETE DO CONSULTOR JURÍDICO 

Ofício n 	Li /CONIUR/MDIC 

A Sua Excelência o Senhor 
ANSELMO HENRIQUE CORDEIRO LOPES 
Procuradoria da República no Distrito Federal 
SGAS 603/604, Lote 23, sala 115 
70.200-640 - Brasília - DF 

Referência: Ofício n 2  2531/2015-MPF/PRDF/2 2  OF. DE COMBATE :À CORRUPÇÃO. 
INQUÉRITO CIVIL N 9  1.16.000.001545/2014-21 

Senhor Procurador da República, 

Cumprimentando-o respeitosamente, fazendo referência ao ofício em epígrafe, 
pelo qual V. Ex. requisita informações acerca das providências a respeito da Recomendação 
ng 16/2015, informamos que o I. Ministro desta Pasta procedeu com a desclassificação das 
informações referentes aos financiamentos do BNDES envolvendo CUBA e ANGOLA. 

Nesse sentido, encaminhamos a V. Exa. cópias dos despachos proferidos em 
cada caso pelo Sr. Ministro, bem como dos TCIs já com a assinatura da desclassificação, e 
também do Parecer ng 0369-1.8-2015/JB/CONJUR/MDIC, que orientou referidos atos. 

No ensejo, renovamos nossos votos da mais elevada estima e consideração. 

Respeitosamente, 

./ 
JOSÉ EDUARDO GUIPAA AES BARROS 

Procurador Federal 
Consultor Jurídico/MDIC 

SEPA, (Proi.ocole/PR.DF) 
/À 	 "I 	/ 

Jean Pa;:iiiiia 
?,,'!atricula: 2 470- 1 
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃ0" 

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR 

GABINETE DO CONSULTOR JURÍDICO 

PARECER N2 0369-1.8-2015/JB/CONJUR/MDIC 

PROCESSO (A AUTUAR): 52010.00048/2015-97 
INTERESSADO: Excelentíssimo Senhor Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

PROCEDÊNCIA: Gabinete do Ministro 

ASSUNTO: Análise de procedimento de desclassificação de informações classificadas no âmbito do 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior à luz da Lei de Acesso à Informação (LAI) e 

de sua regulamentação 

/1 
SOLICITAÇÃO DE PARECER. BASE LEGAL PARA 

REVALIAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

CLASSIFICADAS. 
DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO (LAI) — LEI 

12.527/2011 - E DE SUA REGULAMENTAÇÃO — 

DECRETO 7.724/2012. DA CLASSIFICAÇÃO, PELO 

rVIDIC, DAS OPERAÇÕES COM CUBA E ANGOLA, 

SEM PREJUÍZO DA CLASSIFICAÇÃO REALIZADA 

PELO BNDES NO ÂMBITO DE SUA 

COMPETÊNCIA (LAI, ART. 27). DA EXPRESSA 

PREVISÃO LEGAL (LAI, ART. 22) DE QUE A LEI 
NÃO EXCLUI AS DEMAIS HIPÓTESES DE SIGILO E 

SEGREDO PREVISTAS EM LEI (E NA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL). 
O DECRETO PREVÊ EXPRESSAMENTE O 
PROCEDIMENTO PARA DESCLASSIFICAÇÃO NA 

SEÇÃO III (ARTS. 35 E SEGUINTES). 

HÁ BASE LEGAL PARA O PROCEDIMENTO 

PRETENDIDO, DEVENDO SER FUNDAMENTADA 

NOS ELEMENTOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO 

ÚNICO 00 ART. 35 DO DECRETO 

NECESSIDADE DE ENCAMINHAMENTO DAS 

INFORMAÇÕES DESCLASSIFICADAS AO 

ARQUIVO NACIONAL OU AO ARQUIVO 

PERMANENTE DO MDIC, PARA FINS DE 

ORGANIZAÇÃO, PRESERVAÇÃO E ACESSO, E DE 

DIVULGAÇÃO NA INTERNET, ATÉ O DIA 1 2  DE 

JUNHO, DO ROL DAS INFORMAÇÕES 

DESCLASSIFICADAS (ARTS. 40 E 45, I, DO 

DECRETO N 2  7.724/2012). 
DEVERÁ SER MANTIDA A OBSERVÂNCIA DO 

SIGILO DAS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS E 

FINANCEIRAS PORVENTURA DETIDAS POR 

ÓRGÃOS E ENTIDADES DESSE MINISTÉRIO, EX 

VI DA LEI COMPLEMENTAR N° 105/2001, 

f 
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CABENDO A ANÁLISE DO SIGILO AO ENTE QUE 

DETIVER AS INFORMAÇÕES. 

1.. 	Cuida-se de solicitação verbal de parecer pelo Gabinete do Ministro do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior •MDIC acerca da possibilidade jurídica e do procedimento a ser aplicado à 

análise e eventual desclassificação ou reclassificação de informações classificadas no âmbito destes 

Ministério, à luz da Lei de Acesso à Informação (LAI). 

É Ó RELATÓRIO. 

• Preliminarmente à análise da consulta, é importante informar que o presente parecer — assim 

como qualquer outro parecer jurídico emitido por Orgão da Advocacia-Geral da União-AG1J — cinge se, 

sempre e exclusivamente, aos requisitos de juridicidade, não cabendo a esta Consultoria opinar sobre 

aspectos de competência de outros órgãos, nem sobre a conveniência e oportunidade, estes últiMos 

que cabem exclusivamente ao Administrador Público. 

Nesse sentido, o Enunciado BPC 1  n. 07 da Advocacia-Geral da União estabelece que "o Órgão 

Consultivo não deve emitir manifestações conclusivas sobre temos não jurídicos, tais como os técnicos, 

administrativos ou de conveniência ou oportunidade". 

DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO (LAI) — LEI 12.527/2011 - E DE SUA REGULAMENTAÇÃO DECRETO 

7.724/2012. DA CLASSIFICAÇÃO, PELO MDiC, DAS OPERAÇÕES COM CUBA E ANGOLA, SEM PREJUÍZO 

DA CLASSIFICAÇÃO REALIZADA PELO BNDES NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA (LAI, ART. 27). DA 

EXPRESSA PREVISÃO LEGAL (LAI, ART. 22) DE QUE A LEI NÃO EXCLUI AS DEMAIS HIPÓTESES DE SIGILO 

E SEGREDO PREVISTAS EM LEI (E NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). 

A Lei de Acesso à Informação (LAI) 	Lei 12.527/2011 - regulamenta o direito constitucional 

de acesso às informações públicas, criando mecanismos que possibilitam, a qualquer pessoa, física ou 

jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e 

entidades. A lei vale para os três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. r, 

caput), tanto da Administração Direta (inc. I) quanto da Administração Indireta (autarquias, fundações 

públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista - inc. !I), inclusive aos Tribunais de Conta e 

Ministério Público. Entidades privadas sem fins lucrativos também são obrigadas a clár publicidade a 

informações i cfprentes ao recebimento e à desi inação dos recuisos públicos por elas recebidos (ait. 21. 

A LAI veio regulamentar o acesso a - informação previsto rios arts. 5 9 , inc. XXXIII (antes 

regulamentada peia lei 11.111/2005), 37 ;  '5,3 9 ,Ii , e 21.6, §2 9, sem prejuízo da preservação de sigilo 

previstas na Constituição 2  e nas Leis; e o Decreto 7.724, de 16 de maio de 2012, regulamentou, no 

Boas Práticas Consultivas. 

'Constituição Federal de 1988: Art. 5 2  Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 

e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: (...) 

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material 

ou moral decorrente de sua violação; (...) 

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no 

Ultimo caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução 

processual penal; 1...) 
*XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos intormações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral„ que 

serão prestadas no pi 32i) da lei, sob pena de responsabiiidade, ressaivadas aquelas cujo sigilo seja impuiscindivel sep,urança ria 

sociedade e do Estado; 1, 
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âmbito do Poder Executivo Federal, os procedimentos para a garantia do acesso à informação çraa, 

classificação de informações sob restrição de acesso (art. 1 9 , caput). • 

O acesso à informação pública é a regra; o sigilo, -a exceção (hipóteses constitucionais e leg -9,is). 

O escopo da LAI é viabilizar o acesso a todas as informações produzidas ou sob guarda do poder' 

público, consideradas públicas, e, portanto, acessíveis a todos os cidadãos, ressalvadas as informações 

pessoais, as hipóteses de sigilo legalmente estabelecidas, e as informações classificadas como sigilosas 

pelas autoridades competentes (neste último caso, as informações serão classificadas com base na LAI 

por período determinado). 

Informações pessoais são aquelas informações relacionadas a uma determinada pessoa, à sua 

intimidade, vida privada; honra e imagem (art. 31 da LAI), e tais informações terão seu acesso restrito, 

independentemente da classificação de sigilo, e pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da data 

de sua produção, ao próprio indivíduo e a agentes públicos legalmente autorizados (art. 31, 01 2 , I). 

Informações sigilosas em conformidade com as hipóteses de sigilo legalmente estabelecidas são 

aquelas informações protegidas por outras legislações, tais como os sigilos bancário, fiscal e industrial. 

Voltaremos ao assunto mais adiante, mas convém, por ora, mencionar que informações referentes ao 

sigilo bancário e fiscal são corolários do direito constitucional à privacidade e à inviolabilidade da 

comunicação de dados, aplicando-se, em relação .a eles, a impossibilidade de quebra, salvo hipóteses 

expressamente previstas (devido processo legal e justa causa). 

Informações classificadas como sigilosas, nos termos da [AI, são aquelas que a divulgação possa 

colocar em risco a segurança da sociedade- (vida, segurança, saúde da população) ou do Estado 

(soberania 'nacional, relações internacionais, atividades de inteligência); por isso, apesar de serem 

públicas, o acesso a elas deve ser restringido por meio da classificação da autoridade competente. 

Conforme o risco que sua divulgação pode proporcionar à sociedade ou ao Estado, a informação 

pública pode ser classificada como: ultrassecreta (praZo máximo de classificação de 25 anos, renovável 

uma única vez), secreta (prazo máximo de 15 anos), e reservada (prazo máximo de 5 anos) (LAI, art. 24, 

§1 9 ), ou ainda podem ter seus prazos atrelados à ocorrência de um evento que defina o seu termo final, 

desde que o evento não ultrapasse o prazo máximo previsto (§3 9 ). Decorrido o prazo de classificação ou 

consumado o evento, á informação torna-se, automaticamente, de acesso público (04 2 ). 

12.. 	Segundo a [AI, informação sigilosa é "aquela submetido temporc.-triatnente ri rest•içõo de acesso 

público ato razõn de suo impresciodibilidade para o segurança da sociedade e do Fstaclo" (art. 4 2 , III), 

classificadas pela autoridade competente (art. 27) na forma prevista no art. 23 3  da LAI, e cabe aos 

Art. 37 (...) 	320 irui disciplin..irá as formas de participação do usuário na administração 01)i:c . a direta e indireta. regulando 

especialmente: ( ..) 

- o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5 2 , X e XXXIII; 

Art. 216 (...) 

§ 2 2  - cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua 

consulta a quantos dela necessitem. 

• 3  Lei de Acesso à Informação (LAI): Art. 23. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, 

passiveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam: 

I - pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional; 

II - prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do Pais, ou as que tenham sido fornecidas em 

caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais; - 

- pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população; 

IV - oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do Pais; 

V - prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas; -  

VI - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento cientifico .ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, 

instalações ou arcas de interesse estrategic.o nacional; 

Vil - por em risco a segdrança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou es:a angeii as c senis farniai e5; ou 
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órgãos e entidades do poder público assegurar a "proteção do informação sigilosa e da informoção 

pessoal, observada a suo disponibilidade, autenticidade, iniegridocie e eventual restrição de acesso" (art. 

6 2 , Ill). 

DO PROCEDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DA POSSIBILIDADE E DAS HIPÓTESES DE 

REVISÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. 

A Lei de Acesso à Informação (LAI), como ficou conhecida a Lei n 2  12.527, de 18 de novembro de 

2011, regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5 24 , no inciso II do § 3 2  do art. 37 5  e 

no § 2 2  do art. 216 6  da Constituição Federal. 

Trata-se, claramente, como já exposto, de uma consolidação da visão de que a transparência 

deve ser a 'regra no estado de direito, bem corno que o acesso pelos cidadãos a todo tipo de informação 

que conste de procedimentos internos da Administração Pública devam ser públicos, favorecendo, 

assim, o controle social sobre os atos praticados pelos agentes públicos. 

O art. 3 2  da LAI, nesse sentido, expõe as diretrizes da LAI, quais sejam, a observância da 

publicidade como regra geral, a divulgação ativa de informações de interesse público, a utilização da 

tecnologia da informação na sua divulgação, o fomento á cultura de transparência e o desenvolvimento 

do controle social da administração pública. 

Logicamente, e em atenção à necessária ponderação entre os princípios constitucionais, a 

edição da LAI não significou — e nem n poderia -- a extinção de qualquer tipo de sigilo. Tanto assim que, 

em seu próprio bojo, fez consignar o respeito ao sigilo, por exemplo, ao reconhecer o sigilo corno 

excepcional (art. 3 2 , I, ia fine 7), a possibilidade de classificação das informações imprescindíveis à 

VIII - comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a pievenção 

ou repressão de infrações. 
° "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;" 

"§ 3 2  A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente: 

(Redação dada pela Emenda Constitucional ne 19, de 1998) 

1.1 
II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 52, X e XXXIII; 

(Incluído pela Emenda Constitucional n 2  19, de 1998)" 

"§ 2 2  - Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear 

sua consulta a quantos dela necessitem." 

Art. 39. (...) 

I. obselvància da publicidade cano preceito geral e do Si{00 C011"10 exçeção;" 
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segurança da sociedade ou do Estado (art. 23 8) e aquelas já legalmenre-Orotegidas por outros diplomas 

legais (art. 22 9 ). 

O procedimento de classificação de informações consideradas imprescindíveis à segurança da 

sociedade ou do Estado consta da Seção II do Capítulo IV da [AI, e do Decreto ng 7.724, de 16 de ni -aio 

de 2012, que veio a regulamentar a LAI. 

Para fins da presente análise, são relevantes os artigos a seguir indicados. 

O art. 25 do Decreto reproduz as hipóteses legais para classificação da informação; o art. 26 

indica os graus da classificação (ultrassecreto, secreto . ou reservado); o art. 27 informa o que deve ser 

levado em consideração para a escolha do grau de Sigilo; o art. 28 discrimina os prazos da classificação 

por grau; e o art. 30 dispõe sobre a competência para classificação. 

A seção II do Capítulo V do Decreto, por sua vez, trata especificamente do procedimento para 

classificação. 

Em primeiro lugar, dispõe, no art. 30, sobre a forma da decisão de classificação, que se dará por 

meio do Termo de Classificação de Informação TCI,• e que conterá, necessariamente, o código de 

indexação, o grau de sigilo (se ultrassecreto, secreto ou reservado), a categoria da informação, o tipo de 

documento, a data da sua produção, a indicação do dispositivo legal que fundamenta a classificação, as 

razões da classificação, a indicação do prazo do sigilo, a data da classificaçãO e a identificação da 

autoridade que realizou a classificação. 

O art. 34 10  do Decreto prevê a necessidade de constituição de Comissão Permanente de 

Avaliação de Documentos Sigilosos - CPADS, que possui, entre as suas atribuições, a de assessorar a 

autoridade classificadora quanto à desclassificação, reclassificação ou reavaliação de informação 

classificada em qualquer grau de sigilo. No caso do MDIC, a Comissão Permanente de Avaliação de 

Documentos Sigilosos (CPADS) foi instituída por meio da Portaria 186, de 13 de julho de 2012 (DOU de 
. 17-07-2012) u, a qual tem, dentre as suas atribuições, a de "assessorar a autoridade classificadora ou a .  

autoridade hierarquicamente superior quanto à desclassificação, reclassificação ou reavaliação de 
informação classificada em qualquer grau de sigilo" (inc. II do art. 1 2  da portaria). 

Art. 23. São consideradas imprescindiveis à segurança da sociedade ou do Estado e, poriAnto, passrveis de classificação as 

iniormações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam. 

I - pôr em risco a defesa e a soberania nacionais OH a Integridade do tendo' io nacional; 

II - prejudicar ou pôr em rasco a condução de negociações ou as relações internacionais do Pais, eu as que tenham sido fornecidas em 

caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais, 

III - pôr em risco a vida. segurança ou a saUtie da populaça°, 

IV - oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monet'ar ia do Pais; 

V - prejudicai ou causar risco a planos ou operações estratégicos das torças AI medas; 

VI - prejudicar ou Causar risco 3 projetos de pesquisa e desenvolvimento cientifico ou tecnológico, ass m como a sistemas, bens, 

instalações ou areas-de interesse estratégico nacional; 

VII -pôr em lasco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares; ou 

VIII - comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção 

ou repressão de infrações. 	• 

9  "Art. 22. O disposto nesta Lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça nem as hipóteses de segredo 

industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa fisica ou entidade privada que tenha 

qualquer vinculo com e poder público." 

1°  Decreto 7.724/2012: Art. 34. Os órgãos e entidades poderão constituir Comissão Permanente de Avaliação de Documentos 

Sigilosos - CPADS,Com as seguintes atribuições: 

I - opinar sobre a informação produzida no âmbito de sua atuação para fins de classificação em qualquer grau de sigilo; 

II - assessorar a autoridade classificadora ou a autoridade hierarquicamente'superior quanto à desclassificação, reclassificação ou 

. reavaliação de informação classificada em qualquer grau de sigilo; 

III - propor o destino final das informações desclassificadas, indicando os documentos para guarda permanente, observado o disposto 

na Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e 

IV - subsidiar a elaboração do rol anual de informações desclassificadas e documentos classificados em cada grau de sigilo, a ser 

disponibilizado ira mie,

Disponivel cm n Ncu.lipesguisa.m  gov.hr/imprensa/jsu/visuali/anx 	 
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23. 	A possibilidade de desclassificação, reclassificação ou reavaliação são expressamente tratadas 

na Seção Hl, especificamente nos arts. 35 e seguintes do Decreto. 

	

24. 	O art. 35 prevê que a reavaliação se dará mediante provocação ou de ofício, seja para 

desclassificação ou para redução do prazo do sigilo. 

	

25. 	O parágrafo único do art. 35 detalha os elementos a serem observados pela autoridade 

classificadora quando da reavaliação da classificação: o prazo máximo de restrição de acesso; o prazo 

máximo de •quatro anos para revisão de oficio das informações classificadas no grau secreto ou 

ultrassecreto; a permanência das razões de classificação; a possibilidade de danos ou riscos decorrentes 

da divulgação ou acesso irrestrito; e a peculiaridade das informações produzidas no exterior por 

autoridades ou agentes públicos: 

Art. 35. A classificação das informações será reavaliada pelo autoridade classificadora ou por 

autoridade hierarquicamente superior, mediante provocação ou de oficio :  para desclassificação 

ou redução do prazo de sigilo. 
Parágrafo único. Para o cumprimento do disposto no caput, além do disposto no art. 27, deverá 

ser observado: 
I - o prazo máximo de restrição de acesso à infortnação, previsto no art. 28; 
11 - o prazo máximo de quatro anos para revisão de ofício das informações classificadas no grau 

ultrassecreto ou secreto, previsto no inciso Ido coput do art. 47; 

III - a permanência das razões da classificação; 
IV - a possibilidade de danos ou riscos decorrentes da divulgação ou acesso irrestrito da 

informação; e 
V - a peculiaridade das informações produzidas no exterior por autoridades ou agentes públicos. 

	

26. 	Os artigos 36 e 37, dizem respeito, especificamente, ao procedimento mediante provocação, 

sendo, pois, inaplicáveis à presente hipótese, em que há o animus especifico de reavaliação de oficio por 

parte desse Ministério. 

	

27. 	Por fim, a decisão da desclassificação, reclassificação ou redução do prazo de sigilo deverá 

constar das capas dos processos, se houver, e de campo apropriado no TCI (art. 38 do Decreto). 

DA DESCLASSIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. 

	

28. 	No caso em comento, se está a tratar de informações, referentes a acordos firmados com as 

Repúblicas de Angola e Cuba e que foram classificados por este Ministelio como secretos; e o foram 

com fulcro no art. 25 do Decreto n 9  7.724/2012, incisos H e II, respectivamente "prejudicar ou pôr em 

risco a condução de negociações ou as relações internacionais do País" , e "prejudicar ou pôr em risco 

informações fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais" 

(equivalentes ao inciso II do art. 23 da LAO.. 

	

29. 	Os documentos classificados por este Ministério, portanto, têm acesso restrito nos termos da 

lei, não sendo passível de fornecimento ou publicidade aos cidadãos. 

	

30. 	A classificação realizada por este Ministério (Decreto 7.724/2012, art. 25, incisos II e III), visou, 

portanto, resguardar a condução de negociações ou as relações internacionais do Pais e as 

informações fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais em relação 

aos acordos internacionais firmados pela Republica Federativa do Brasil com as Repúblicas de Cuba e 

Angola. 

31. 	Dessa forma,- no presente momento, considerando-se a decisão de, nos termos do art. 35, 

caput, do Decreto, reavaliar-se, de ofício, a classificação das referidas informações, cumpre verificar, em 
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e'special, a permanência das razões da classificação, isto e, se a eventual divulgação das inforrnações 

classificadas pode pôr em 'risco a condução. de negociações ou das relações internacionais do  

ainda, se permanecem sigilosas as informações ali constantes fornecidas por outros EsladOs e 

organismos internacionais. 

Tal avaliação, a ser empreendida pela autoridade classificadora — ia cosu, pelo Senhor Ministro -- 

deve contar, conforme acima especificado, com o asSessoramento da CPADS, deverá . levar em 

consideração os elementos do parágrafo único do art. 35 do Decreto ng 7224/2012. 

Aliás, é importante registrar que, independentemente da reavaliação ora empreendida, ex 

officio, a legislação aplicável já faria com que tal reavaliação se desse no prazo máximo de quatro anos, 

conforme norma constante do art. 35, parágrafo único, II, do Decreto. 

Ainda assim, feita tal análise, é mister consignar que, mesmo ocorrendo a_ desclassificação, as 

informações porventura pnotegidas_pelos_dernais_sigilos.. legais, em . especial pelo . sigilo baticario, 

porventura existentes dentro dos documentos de posse deste,Ministêrio,.cont.inuafão.sujeita.s.às regras 

de sigilo,  legal_irnpostas„ nos termos da própria previsão constante da LAI, como adiante demonstrado. 

Por fim, registre-se a necessidade de observância dos arts. 40 e 45, I, do Decreto, os quais 

trazem a previsão do encaminhamento das informações classificadas ao Arquivo Nacional, ou ao arquivo 

permanente do N1DIC, para fins de organização, preservação e acesso, quando de sua desclassificação 

(art. 40), e da necessidade de publicar, até o dia 1 2  de junho, na Internet, o rol das informações 

desclassificadas nos últimos 17 meses (art. 45, I). 

DOS DADOS REFERENTES AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO EM CONCRETO. DO SIGILO BANCÁRIO. 

DA PRESERVAÇÃO DA ORDEM CONSTITUCIONAL. 

Esta Consultoria Jurídica já tratou, no PARECER N 2  0807-1.5.8/2014/RLL/CONJUR/MDIC, da lavra 

do Ilustre Procurador Federal Raul Lycurgo Leite, então Consultor Jurídico deste Ministério, acerca da 

obrigação de manutenção, por parte .  do MDIC e da CAMEX, do sigilo das informações 

bancárias/financeiras constantes dos contratos de financiamento do BNDES. 

Confira-se elucidativo trecho da ementa do citado Parecer: 

"VIII. Informações nu posse do MDIC e da CAMEX que estão ligadas intimamente rio contrato de 

financiamento em questão. Sigilo bancário/financeiro que diz respeito à informação. 

Impossibilidade de o MDIC, o CAMEX e o BNDES fornecerem ri informações e os documentos 

solicitados pelo MPF, sem que haja o quebra, por decisão judicial motivada, do sigilo garantido 

constitucionalmente." 

Ou seja, In casu, eventuais informações de posse do fV1DIC e da CAMEX, que também se 

caracterizem como informações bancárias ou financeiras, deverão ser resguardadas ex vi das normas 

constantes da Lei Complementar n 9  105, de 2001. Portanto, para eventual concessão de vistas à luz da 

LAI ou mesmo, por requisição do Ministério Público, deverá ser devidamente excluída a parcela da 

informação bancária ou mesmo, caso o documento esteja entremeado de informações bancárias e, na 

sua exclusão, se faça incompreensível, pela negativa do documento como um todo. 

Tal análise dar-se-á caso a caso, à luz dos pedidos e requisições recebidas, e, também na linha 

do já referido Parecer, deve-se registrar que o fornecimento de tais informações sem a observância 

plena das normas postas poderá configurar crime e ensejar a responsabilização do servidor público que 

assim proceder. 
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dO 	
Noutra ocasião (Parecer 031.7-1.5.8-2015/JB/CONJUR/MDIC), cujo objeto de análise era a 

requisição, pelo Ministério Público Pederal, de documentos classificados pelo MDIC, defendeu-se que o 

dever de preseivar o sigilo bancário e financeiro é aplicável a todo aquele que venha a tornar 

conhecimento de informações sigilosas no exercício de suas atribuições. 

O autor Márcio Tadeu. Guimarães Nunes'', em seu livro Lei de Acesso à Informação, 

brilhantemente definiu esta questão ao citar o dever de resguardar o sigilo pelos órgãos e entidades da 

Administração Pública, lição esta que, por sua clareza, transcreve-se: "não se transmuda a natureza das 

informações pelo simples fato de estarem elas em posse da Administração Pública Jato sensu; o 

guardião da informação não importa, mas sim o seu conteúdo"' . 

O autor
14 se referia ao dever do Tribunal de Contas da União (TCU) de resguardar o sigilo das 

informações sigilosas a que venha a tomar conhecimento no exercício de suas atribuições, que cita-se 

aqui para demonstrar um paralelo com o dever de o MDIC (a CAMEX, o COf'IG etc.) resguardar o sigilo 

quando as informações a que teve acesso estarem resguardadas por sigilo na origem (por exemplo, 

informações vindas do BNDES) ou com o dever de o BNDES resguardar o sigilo quando as informações' 

forem consideradas sigilosas pela entidade/empresa que as forneceu, uma vez que o que importa, para 

fins de classificação ou sigilo da informação, não é o GUARDIÃO ou o detentor da informação, e sim o 

seu CONTEÚDO. Vejamos: 

(...) para informações classificadas pela próp-ria entidade privado, em seu seio, como 

sigilosas (v.g., por motivo de segredo industrial), deve o TC.0 lhes resguardar o sigilo, 

afastando-as de qualquer medida ou requerimento tendente à publicização - salvo 

os casos de comprovada fraude. 

(...) [O TCU) tem acesso e custódia de informações de cunho eminentemente privado e 

que possuem relevância estratégica para quem as produziu. Dessa forma, caso o 

Tribunal não compreendesse como sigilosas informações classificadas pelas próprias 

entidades como assim o sendo, restariam elas suscetíveis de acesso a terceiros que 

viessem a requerê-las — sob o (falso) argumento de se tratarem, supostamente, de 

informações "públicas" (apenas em razão de serem custodiadas pelo TCU). 

[No processo TC n 2  009.831/210-0] 

(...) decidiu também este TCU, mediante o Acórdão 153/2013-TCU-Plenário, 

que as informações sigiiosas obtidas por esta Corte de Contas no exercício do 

controle externo que ibe compete e que aqui se encontram custodiadas devem 

ter preservada a sua confitibil:dade no ãrnhito desta Corte, cabendo ao próprio 

titular da informação sigilosa decidir sobre a sua divulgação, a pedido dos 

eventuais interessados. 

) 

Mesmo que a planilha solicitada houvesse sido elaborada gor Unidade 

Técnica do a pir_deaps_tidp , pP igilosos gela Petrobras, não 

poderia o TCU fornecer o acesso delas ao  ora recorrenteí 

As lições da Corte de Contas são de clareza solar: não se transmuda a natureza das  

informações  pelo simples fato de estarem elas em  posse da Administração Pública 

loto sensu;  o guardião  da informasão não importa mas sim o seu conteúdo. 

(—) 
Trata-se de postura assaz elogiável da Corte de Contas, privilegiando ao máximo a 

proteção de informações eminentemente privadas — e apontando, por conseguinte, 

não ser a [AI instrumento de "auditoria privada", mas sim veiculo voltado para 

GUIMARÃES NUNES, Márcio Tadeu. Lei de Acesso à Informação. São Paulo, Qualitier Latiu, 7033. 

' 3  GUIMARÃES NUNES, Márcio Tadeu. Lei de Acesso à Info; inação. S'áo Paulo, Quartier tatuo. 2013. P. 223-724 

GU)MAI3i-lES NUNES, Mkuo Tàdeo. !ei de Acesso á Infoiicoàçáo São Paulo, Quadier i atuo, 7013 P. 234-24 
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publicizar informações de cunho v'erdadeiramente público, em linha com 

constitucionais que a [AI veio regular. 

Isso porque, conforme tivemos a oportunidade de ressaltar anteriormente; 

informações sigilosas de • agentes. privados (e. g., referentes a estratégias 

mercadológicas) não se enquadram nos conceitos de "registro administrativo", "atos 

de governo" ou "documentação governamental" - aludidos nos arts. 37, § 3 9 , II e-216, 

§ 2 2  da CRFB/88. 

(—) 

EL fl 1)0 O 5 

• 	7\:, c..  
os 

\ 

[No processo TC n 9  009.831/210-0 - TCU] 

(...) No que diz respeito à expressão "demais hipóteses legais de sigilo", contido 

no art. 22 da LAI, vê-se pelo rol apresentado no inciso 1, do art. 6 2 , do decreto 

regulamentar, que as hipóteses suscitadas pela LAI tratam das espécies de 

segredo listadas no decreto, dentre as quais se encontram o sigilo industrial e o 

sigilo comercial. 

'Pode-se dizer que, enquanto o sigilo industrial recai sobre a invenção ou o 

objeto de aplicação industrial, tal como descrito na Lei n 9  9.279, de 14 de maio 

de 1996 (Lei da Propriedade Industrial), o sigilo comercial ou empresarial 

encontra amparo no art..155, § 19, da Lei n 9  6.404, de 15 de outubro de 1976, e 

nos arts. 1.190 e 1.191 do Código Civil (...) 

(...) não pode o TCU franquear ao recorrente o acesso às planilhas de 

estimativas de preços elaboradas pela Petrobrás e por ela considerada sigilosas, 

cabendo à própria empresa, titular da informação, decidir sobre o pedido de 

acesso à informação, sob pena desta Corte incorrer em violação ao disposto no 

§ 2 9  do art. 25 da Lei n 9  12.527, de 2011. (...) 

Frise-se, portanto, o entendimento da Corte de Contas: ao revés de lhe determinar o  

full disclosure informacional, a LAI (bem como todo o ordenamento jurídico) impõe a  

este órgão verdadeiro dever de .resguardo e proteção à confidencialidade.  Assim 
sendo, informações consideradas pelos agentes privados como estratégicas e/ou de 

necessária confidencialidade (ciLie visam, precipuamente, preservar os direitos de seus 

investidores, bem como proteger sua própria competitividade em paridade de 

condições) devem ser resguardadas de pretensões exclusivamente privadas. 

Qualquer interpretação que não a adotada pelo TCU certamente acarretaria odiosa 
desvantagem mercadológica ) 

Destarte, semelhante solução do TCU deve ser prestigiada. por toda a Administração 

Pública direta e indireta - compreendendo-se aqui, portanto, BACFN, CVM, BNDES 

TCU, etc -; uma vez que densifica, in concreto, os dispositivos constitucionais que 

inspiraram a criação da [AI. 

E assim ' se conclui em decorrência da vedação em se criarem desvantagens 

competitivas odiosas pelas respectivas normas regutainentadoras chi 

Exemplificadarnente, permitir que terceiros tenham acesso a atas do Conselho de 

Administração - ou a outras espécies de eventos integrantes do "núcleo da estratégia 
de negócios do agente econômico" - é algo muito corriqueiro no dia-a-dia de pressão 

midiática sobre as estatais; todavia, ceder a tal pressão fere de morte o art. 173,5 2 2  

da CRFB/88, que trata da "isonomia de mão dupla". 

Igual providência deverá ser observada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES) no que respeita ao dever de proteger dados protegidos pelo sigilo bancário. Isto é: 

independentemente de um documento ser classificado, nos termos da LAI, pelo MDIC ou pelo próprio 

BNDES, deve o BNDES zelar pela aplicação da Lei Complementar n 9  105/2001. 

No já mencionado Parecer 0317-1.5.8-2015/2/CONJÚR/MDIC, enfrentou-se a questão da 

aplicabilidade do dever de resguardar o SIGILO BANCÁRIO pelo BNDES, defendendo-se que o sigilo 

bancário (Lei Complementar 105/2001) aplica-se ao CONTEÚDO, e não ao GUARDIÃO da informação; 
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que não se pode ferir de morte os direitos e garantias constitucionalmente previstos, em especial os 

direitos e garantias fundamentais, se não houver fundada JUSTA CAUSA para tanto, e, especialmente 

quanto 20 SIGILO BANCARiO, apenas o Poder Judiciário está autorizado a proceder à tal quebra (reserva 

de jurisdição); que a própria [AI expressamente prevê o resfwáto às outras hipóteses de SIGILO (art. 22 

da [AI e art. 6 2  do Decreto 7.724/2012), dentre eles o bancário, quando então essas informações não 

poderão ser franqueadas, sob pena de descumprimento da própria Lei de Acesso à Inforrnação;'que 

operar com recursos públicos não pode ser interpretado como conditio sine qua non para afastar o 

dever legal (e constitucional!) de SIGILO, uma vez que a LAI direciona-se aos órgãos e entidades que 

operam com recursos públicos, e foi a própria lei que excepcionou as hipóteses legais de sigilo de sua 

abrangência (art. 22). 

Na esteira deste entendimento, o Tribunal Regional Federal da 1@ Região, na Ação Cautelar 

Inominada 0004741 -93.2015.4.01.0000, movida pelo BNDES e pela União em decorrência da sentença 

proferida na ACP 0060410-24.2012.4.01.3400, da 20 Vara Federal (que dera provimento ao pedido do 

MPF e determinou ao BNDES que tornasse públicos todos os dados dos contratos de financiamento, 

mesmo os protegidos por sigilo legal), proferiu decisão em 12-02-2015 atribuindo efeito suspensivo aos 

recursos de apelação interpostos pela União e pelo BNDES, e obstando, de imediato, o cumprimento das 

medidas determinadas na sentença e nos embargos de declaração. Dentre os argumentos da decisão do 

tribunal, entendeu-se pelo não -afastamento, ao menos em cognição sumária, do comando inserido no 

art. 1 2  da LC 105/2001, bem corno por "potencial prejuízo a terceiros na exposição, em caráter liminar 

e geral, sem indicar uma situação particular, de uma diversidade de contratos de investimentos .  

ajustados com o BNDES", sendo "perfeitamente possível que o eventual conhecimento público de alguns 

deles comprometa de modo irreparável uma conduta econômica e empresarial plenamente tutelada 

pelo sistema legal vigente, inclusive o sistema normativo constitucional". 

Ademais, o próprio Supremo Tribunal Federal já reconhecera, na Reclamação 17.091/RJ, ainda 

que em sede de cognição sumária, a aplicabilidade do sigilo bancário da Lei Complementar 105/2001 

ao BNDES. Aliando o direto à informação e à transparência ao dever do BNDES (Reclamante) de manter 

o sigilo bancário, concedeu medida cautelar para que a ordem de acesso aos documentos (relatórios) 

fosse feita apenas após assegurada, pelo BNDES,  a 'preservação de todos os dados  

bancários/financeiros e fiscais sigilosos constantes dos referidos relatórios. Vejamos a decisão do 

Supremo Tribunal Federai. 

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO 17.091/RJ 

(.. ) a pretensão deduzida por Folha da Manhã S.A. de fornecimento, pelo BNDES, de 

um plexo de informações técnicas de análise de crédito de operações de empréstimo e 

financiamento que, caso venha a ser transferido e divulgado em sua inteireza, poderá 

expor, irreversivelmente, dados fiscais e bancários, cujo sigilo é garantido pelo texto 

constitucional, tal como regulamentado no caput do art. 1 2  da lei Complementar 

105/2001: "As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e 

passivas e serviços prestados". 

(iii) 
Tendo em conta, assim, todos esses fatores -- e considerando que o inteiro teor dos 

relatórios de análise de crédito acima mencionados poderá ser exigido a qualquer 

momento, em razão da plena eficácia do acórdão reclamado —, a ausência de uni 

pronto resguardo, em sede de provimento cautelar, de todos os dados fiscais e 

bancários contidos nesses relatórios inviabilizaria por completo tanto o julgamento de 

mérito desta reclamação quanto o eventual conhecimento da causa, nas vias 

extraordinárias, pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. 

(—) 
Isso posto, nos termos do art. 14, II, da Lei 8.038/1990 e do art. 158 do RISTE, defiro 

em parte a liminar requerida, para que a permissão  de  acesso e extração  de  cópias  

determinada pelos acórdãos ora reclamados, prolatados pela 6 Turma Especializada 
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do TRF da 2t  Região nos autos do Processo 0020225-86.2011.4.02.5101, somenteja  

efetuada após a preservacão pelo BNDES de todos os dados bancários 	fiscais 

sigilosos .  constantes dos referidos relatórios de análise ., nos termos da Lei 

Complementar  105/2001 

47. 	É certo que o sigilo bancário, tal qual outros direitos e gartntias constitucionais quando em 

conflito; não se configura em direito 'ilimitado ou absoluto' s ; em casos de necessidade comprovada 

(justa causa), pode ser quebrado o sigilo bancário/financeiro em nome do interesse público, do 

interesse social, e para a regular administração da justiça. Assim, sem perder de vista que este interesse 

que protege a pessoa está expressamente elencado entre os direitos e garantias individuais na 

Constituição Federal de 1988, o interesse público, social ou de distribuição de justiça, para justificar o 

sacrifício do direito constitucional à intimidade e à privacidade, deve ser inconteste de dúvidas,  como 

vem reiteradamente decidindo nossos tribunaiS 16 . 

is  Na contemporaneidade, não se reconhece a presença de direitos absolutos, mesmo de estatura de direitos fundamentais previstos 

no art. 5 2 , da Constituição Federal, e em textos de Tratados e Convenções Internacionais em matéria de direitos humanos. Os critérios 

e métodos da razoabilidade e da proporcionalidade se afiguram fundamentais neste contexto, de modo a não permitir que haja 

prevalência de determinado direito ou interesse sobre outro de igual Ou maior estatura juridico-valorativa (STF-HC 93250/MS - 

Relatora Ministra Ellen Gracie Northfleet —Julgamento em 10/06/2008 — 2 Turma — Acórdão publicado na Die-117, Divulgado em 

26/06/2008, publicado em 27/06/2008 - EMENT VOL-02325-04, p. 00644). 

RECURSO ORDINÁRIO EM 11ABEAS CORPUS. CRIME TRIBUTÁRIO (ARI. 12, I, DA LEI N. 8.137/1990). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 

MEDIDA EXCEPCIONAL. PROVA IliGTA. OCORRÊNCIA. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. (...) 

2. Afigura-se decorrência lógica do respeito aos direitos à intimidade e à privacidade (art. 52, X, da Constituição Federal) a proibição 

de que a administração fazendária afaste, por autoridade própria, o sigilo bancário do contribuinte, especialmente se considerada 

sua posição de parte na relação jurídico-tributária, com interesse direto no resultado da fiscalização. Aliás, a única interpretação 

condizente COM O Estado Democrático de Direito é aquela segundo a qual a mitigação de direitos e garantias individuais somente se  

dá mediante prévia e motivada decisão judicial - ressalvada a competência extraordinária das Comissões Pai lamentares de Inquérito 

(art. 58, § 3 2, da Constituição Federal) -; afinal, apenas o Judiciário, desinteressado que é na solução material da causa e, por assim 

dizer, órgão imparcial, está apto a efetuar a ponderação imprescindivel entre o dever de sigilo, decorrente da privacidade e da 

intimidade asseguradas ao indivíduo, em geral, e ao contribuinte, em especial, e o também dever . de preservação da ordem juridica 

mediante a investigação de condutas a ela atentatórias. 

(Superior Tribunal de Justiça, RHC 47030/DF, Processo 2014/0084259-7, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, 

-Julgado em 18-06-2014, DJE 27-06-20141. 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MOTIVO HÁBIL.  

PROTEÇÃO (GARANTIA CONSTITUCIONAL.  A proteção da privacidade do cidadão; na qual se inserem os sigilos bancário e fiscal, 

envolve urna garantia constitucional relativa, somente afastada pelo critério da pr±aporcionalidade e da efetiva  necessidade da 

medida de constrição. No caso não foram eficientemente comprovados os motivos pe¡os  quais os recorrentes aoderiani sofrer 

invasão 20 seu direito de privacidade sendo de bom Ser150 nesta situão (e5Euardar a regra_geral eprotetcra cio sistema de 

&arantias fundamentais. Recurso provido". 

(Superior Tribunal de Justiça. RMS 25174 / RJ, Processo 2007/021819[2, Relataria Ministi a Maria Theíeza de Assis Moura, Sexta 

rurina, julgado em 1.9.02-2008, EME 14.04-20081 

EMENTA: MANDADO DL SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. QUEBRA Dl: SIGH.0 BANCAMO. imPossimiDAOC. 
SEGURANÇA CONCEDIDA. O ribunal de Contas da União, a despeito . da relevância das suas funções, não está autorizado a requisitar 

informações que importem a quebra de sigilo bancário, por Mio figurar dentre aqueles a quem o legislador conferiu essa 

possibilidade-, nos tei mos do art. 38 da Lei 4.595/1964, revogado pela lei Complementar :105/2001. Não há como admitir-se 

interpretação extensiva, por tal implicar restrição a direito fundamental positivado no art. 5 2 , X, da Constituição. Precedente do Pleno 

(MS 22801, rel. min. Menezes Direito, Dle-047 de 14.03.2008.) Ordem concedida". 

(Supremo Tribunal Federal, MS 22934/DF, Relator Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julgamento em 17-04-2012) 

:EMENTA: PENAL. RECURSO ESPECIAL. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTRUIR AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATOS DE MÚTUO. 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RELAÇÕES JURÍDICAS ABRANGIDAS PELO CONCEITO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA. REQUISIÇÃO PELO 

MINISTÉRIO PUBUCO. ILEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. JUSTIFICATIVA EFICAZ NÃO-CONFIGURAÇÃO DO 

TIPO PENAL INSCRITO NO ART. 10 DA LEI 7.347/85. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 

Os contratos de mútuo firmados com a Caixa EConárnica Federal estão abrangidos pelo conceito de operação financeira que se 

extrai do § 1 2  dia art. 5 2  da Lei Complementar 105/01. 

O Ministério Público não possui legitimidade para requisitar documentos que impliquem quebra de sigilo bancário. Precedentes 

do STF.  

A justificativa eficaz para o não-atendimento à requisição do Ministério Público afasta a configuração do tipo penal inscrito no 

art. 10 da Lei 7.347/85. 

Re.curso especial provido para ¡estabelecer a decisão proferida pelo iuiio de .1 9  
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No caso, em relação a seus documentos,. compete ao BNDES avaliar a presença do sigilo 

bancário e .dar o devido tratamento às diversas hipóteses de sigilo de seus documentos, a seu juilo, 

independentemente de tais documentos (ou informações correlatas) terem sido ou não classificadas no 

âmbito deste Ministério (ou do próprio BNDES), uma vez que, repise-se, o sigilo legal (e constitucional) 

de informações bancárias, fiscais e comerciais, dentre outras, deve ser preservado ([AI, art. 22). 

Isso significa que, se porventura este Ministério proceder à desclassificação ou à redução do 

prazo de sigilo (ex officio ou a pedido — art. 35, caput e inc. II do Decreto 7.724/2012) dos documentos 

que estejam sob a guarda do MDIC ou protegidos por tal classificação, subsiste, para o BNDES, o dever 

de verificar sobre a eventual incidência de sigilo bancário sobre os documentos que estão sob a sua 

guarda. Vale dizer: eventual desclassificação, por este Ministério, não afasta as hipóteses do dever de 

sigilo, especialmente as LEGAIS (tal qual o sigilo bancário, comercial e fiscal) a que está sujeito o 

BNDES. 

Outrossim, deve-se esclarecer que, com relação às informações constantes das atas da CAMEX 

ou processos que tramitam neste Ministério, deve-se buscar sempre junto ao BNDES, enquanto 

responsável pela relação bancária com clientes, a definição fundamentada sobre se estão ou não tais 

informações albergadas pelo sigilo bancário, haja vista que a relação entre cliente e instituição 

financeira não se faz no âmbito do MDIC, sendo, apenas, trazidas tais informações para o seio do 

ministério no processo de fixação, pela CAMEX, das "diretrizes para a política de financiamento das 

exportações de bens e de serviços, bem como para a cobertura dos riscos de operações o prazo, inclusive 

os relativas ao seguro de crédito às exportações". 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: DA RECOMENDAÇÃO DO ,MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 

Finalmente, cumpre registrar o recebimento, pelo MDIC, do Ofício n 2  467/GAB/PGR, em que o 

Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República encaminha a Recomendação n 2  

16/2015/MPF/PR/DF, subscrita pelo Procurador da República Anselmo Henrique Cordeiro Lopes e 

originada do Inquérito Civil n 2 . 1.16.000.001545/2014- 21, que conclui por recomendar ao MDIC que 

"confira a devida publicidade, de forma transparente e republicana, .a todos os documentos referentes a 
negociações poro financiamentos entre a Repúblico Federativo do Brasil e outros Estados estrangeiros 

ou pessotis jurídicos de Direito Internacional Público que impliquem ou possam implicar despesos e/ou 

receitas públicos e/ou transferêncios financeiras ou que possam, por qualquer modo, vir o 011etVi a 
patrimônio público federo!, respeitando o excepcionalidade da decretação de sigilo de documentos 

púbficos e a impossibilidade legal de se obstar o controle cidadão sobre a gestão de bens e recursos 

públicos". 

Anota ainda que, "em caso de existência de dados dos mencionados documentos que possam 

comprometer o segurança do Estado ou da sociedade, no formo do que estabelece a Lei de Acesso 

Informação (...), RECOMENDA-SE  ao MDIC que, em vez de decretar o sigilo integral dos documentos 

descritos nesta RECOMENDAÇÃO, promova sua devida publicidade restringindo a publicidade e o 

conhecimento público somente das palavras, expressões e símbolos cujo resguardo seja essencial à 
proteção da segurança do Estado ou da sociedade, promovendo tal proteção de dados sigilosos 

mediante a aposição de tarjas negras ou outros recursos equivalente". 
• 

Dessa forma, a ádoção das providências então sugeridas vai ao encontro da posição manifestada 

pelo MPF na aludida recomendação, sendo certo, inclusive, que caberá — como já cabe — às áreas 

técnicas desse Ministério, sempre que houver pleito de acesso à informação, analisar, 

(Superior Tribunal de Justiça - Resp 633250/AN1, Recurso Especial 2004/002 ,1100-2, Relatora Ministra Laprita aa. Relator para o 

. acél . cJ'a- ip Ministro Arnalcid Esteves Lima, Orgão Julgador Quinta iTurma, Julg,ado em 21-11-2006, 0126-02-20071. 
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pormenorizadamente e pontualmente, se e hipótese de sigilo especifico que deva ser resgual:dadd, 
quando poderá se - fazer a supressão de partes do documento, ou mesmo a negativa quandO hão for 

• possível tal supressão. 

CONCLUSÃO. 

Ante o exposto, TUDO NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO,  conclui-se que há base legal para a 

realização de revisão, de ofício, da classificação das informações, par parte do Sr. Ministro, desde que 
presentes elementos a ensejarem tal revisão. 

Outrossim, deverá ser mantida a observância do sigilo das informações bancárias e financeiras 

porventura detidas por órgãos e entidades vinculados a este Ministério, ex vi da Lei Complementar n 2  
105/2001, esclarecendo-se competir a tais entes,' em especial ao BNDES (quando for o caso) a 

verificação, caso a caso, acerca da sua incidência. 

Por fim, as informações eventualmente desclassificadas deverão ser encaminhadas ao Arquivo 

Nacional ou ao arquivo permanente do MDIC, para fins de organização, preservação e acesso, devendo, 
ainda, ser divulgado na Internet, ate o dia 1 9  de junho, o rol das informações desclassificadas nos 
últimos 12 meses (arts. 40 e 45, I, do Decreto n 2  7.724/2012). 

É o nosso parecer. 

Brasília, 13 de maio.de  2015. 

José.,Êduardo Guimarães Barros 

Procurador Federal 

Consultor Juridico/MDIC 

DESPACHO DO MI  NI STRO 

Consideranclo,O disposto no artigo 42 17  da Lei Corp fe:fiânenLiar n 9  73/1993, APROVO o Parecer n 2  0369- , • 	, 	// 
1.8-201.5/113/CON.R1R/MDIC, de lavra do Consulyir Ju.tí 	o'dest Pasta. 

// 
Brasilia„'M 	na,io 

Arma 	Monteiro 

Ministro.de Estf4o do Desenvolvimento, 

Indústri e Comé srcio Exterior 

17  LC n9 73h993: "Art. 42. Os pareceres das Consultorias Jurídicas, aprovados pelo Ministro de Estado, pelo Secretário-Geral e - 
pelos Otuiares das demais Secretarias da Presidência .da República ou pelo chefe cio listado-Maior das rorças Ar coadas, 
obrigam, tambéinos lespectivos órgãos autônomos e entidades vincuLidas'. 
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MINES1'ÉR.10 DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR. 
GABINETE DO MINISTRO 

DESPACHO DO MINISTRO 
Em 20 de maio de 2015 

O MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
EXTERIOR, na forma do disposto no art. 35, do Decreto n°7.724, de 16 de maio de 2012, 

Considerando Os termos do Parecer N° 0369-1:8-2015/1B/CONJURIN/IDIC, de 

13/05/2015; 

Considerando que não mais se justificam os prazos máximos de restrição de 
acesso à informação classificada neste Ministério até a presente data, sob o Código de Indexação 
n° 52002.00037012012-72.S.14.18/10/2007.17/10/2022.N. tendo em vista que as informações 
constantes do documento protegido, nesse momento. não se mostram aptas a pôr em risco a 
condução de negociações ou relações internacionais do País, bem como não havendo indicativo 
específico que haja, em seu bojo, informações que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso 

por outros Estados; 

Considerando não haver mais a necessidade da pennanència das razões da 
classificação, pelos motivos acima citados; e 

Considerando que não há possibilidade de danos ou riscos decorrentes da 
divulgação ou acesso irrestrito das referidas informações, inclusive pelo fato de a lei resguardar o 
sigilo-  das informações eventualmente protegidas por sigilo bancário ou comercial. 

RE S OL V E: 

DESCLASSIFICAR, nos termos do art. 35 do Decreto n" 7.724, de 2012, a 

informação cm questão. 

Kncaminhe-se a informação desclassificado ao Arquivo Nacional, para fins de 
organização, preservação e acesso, nos termos do art. dl) do Decreto n" 7.724. de 2012. 

Promova-se a inclusão, na Internet, da informação em questão dentro cio rol das 
informações desc:assificadas, nos termos do art. 45, I, do Decreto n" 7.724, de 2012. 

Por fim, ainda nos termos do acima referido Parecer •N' 0369-1.8- 
2015/.1B/CONIUR/MDIC, recomenda-se à CA,'EX,M  COFIG e ao BNDES que observem, no 

que couber, o disposto nos arts. 5'. §2° e o /Decr n° 7.724, de 2012, na análise e 

atendimento dos pedidos .formulados com 	eçãb 	apítulo IV do citado Decreto. 

/ 

	

, 	, 
/ 

2 c,"//  

	

/ 	• A-RivIAN 7c) MONTEI RO 
// 

// 
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MINisTrázto DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR 
GABINETE DO MINISTRO 

TERMO DE CLASSIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO 
— 
ÓRGÃO/ENTIDADE: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, iNDUSTRIA E COMERCIO 
EXTERIOR (MDIC). 

CÓDIGO DE INDEXAÇÃO: 52002.000370/2012-72.S.14.18/10/200 7 . 17 / 1012022N 

. GRAU DE SIGILO: Secreto 

CATEGORIA: Negociações Internacionais. 

TIPO 	DE 	DOCUMENTO: 	Memorando 	de 	entendimento, 	protocolos, 	atas, 	pareceres, 

correspondências, notas técnicas referentes -  às negociações para concessão de financiamento do 

Brasil ao Governo de Angola.  

DATA DE PRODUÇÃO: DIVERSAS 	 . 

FUNDAMENTO LEGAL PARA CLASSIFICAÇÃO: inciso II, art. 23 da Lei n° 12.527/2011; incisos II e 
III , art. 25 do Decreto n° 7.724/2012. 

RAZÕES PAfiA A CLASSIFICAÇÃO: 
(sigilo idêntico ao grau de sigilo do documento): 

As informações produzidas no âmbito das negociações para concessão de financiamento do Brasil 
ao Governo de Angola contêm dados que prejudicam ou põem em risco a condução de outras 
negociações e as relações internacionais do Brasil, bem como envolvem informações que tenham 
sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais, estando a 
atribuição de sigilo em conformidade com inciso II, art. 23 da Lei n° 12.527/2011 e com os incisos II 
e III, art. 25 do Decreto n°7.724/2012. 

No caso de Angola, em especial, considerando os - interesses políticos .e comerciais brasileiros, a 
situação econômica do país, bem como as contrapartidas oferecidas pelo lado angolano, foi 
negociada entre os dois governos uma estrutura de garantia amparada na manutenção de fluxo 
financeiro relativo ao fornecimento anual de 20.000 barris/dia de petróleo, em que é depositada a 

totalidade dos recursos em uma conta-garantia à ordem do Governo brasileiro, que é administrada. 

- 	peio Banco do Brasil S.A., na qualidade de agente da República Lederativa do Brasil. 

Em . unção dessa estrutura especial de mitigação do risco de crédito, foram deflnidas condições de 
financiamento específicas, além do prazo de 10 anos e do penodo de carência para início do 
pagamento, corno o custo financeiro da operação (taxa de juros Libor + 2% a.a.), que envolve custo 

de captação, adniinistrativo e de oportunidade do BNDES, parcela do PRoEx Equalização paga (a 
fundo perdido pela União) para reduzir esse custo, bem como a taxa de prêmio relativa ao seguro de 
crédito coberto 100% pelo FGE, que leva em conta a avaliação de risco do país importador. 

• 
Dessa forma, a divulgação indiscriminada das condições de financiamento e a estrutura de garantia 

que -foram 	negociadás 	com 	Angola 	pode 	prejudicar 	a . negociação de outros 	financiamentos 

brasileiros com terceiros países, bem como pode prejudicar o Governo angolano na negociação de 
financiamentos com oUtros países. 

Ademais, vale destacar que essa estrutura de conta garantia com base em recebíveiS de petróleo 
pode ser questionada por outros países bem como pelo Fundo Monetário Internacional. 

PRAZO DA RESTRIÇÃO DE ACESSO: 15 anos 

DATA DE CLASSIFICAÇÃO: 18/6/2012 • 	 ____ 	 __ 

AUTORIDADE CLASSIFICADORA 	 • Nome: Fernando Darnata Pirnentel 
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Cargo: Ministro de Estado 
_. 

AUTORIDADE RATIFICADORA 

(guando aplicável) 

Nome: 

Cargo: 

DESCLASSIFICAÇÃO em 	j2J/ (,),.) 	,,.-i:1)i :.;". Nome: fqRa{.,»./5.1c) Mc /,) 7-6/ ./.."0 

(quando aplicável) 
Cargo: Nip if/. 7-êt) ts 7/4-40 

RECLASSIFICAÇÃO em 	/ 	/ Nome: 

(guando aplicável) Cargo: 

REDUÇÃO DE PRAZO em 	/ 	/ Nome: 	 , 

(guando aplicável) 
Cargo: 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO em 	/ 	/ Nome: 

(guando aplicável) Cargo: 

//-/.  

ASI 	URA D AliTóRIDADE CLASSIFICADORA 
..; 	

/ / 

/I 
iiASS f\I ■ , RA DAUYADE RATIFICADORA (guando aplicável) 

‘ r 	

URA 'à ' ('AUTORIDADE responsável por DESCLASSIFICAÇÃO (guando aplicável) ASSÍ 
/ 

. / 

ASSINAT RA DA AUTORIDADE responsável por 

REDUÇÃO 

RECLASSIFICAÇÃO (guando aplicável) 

ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por DE PRAZO (quando aplicável) 

ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por PRORROGAÇÃO DE PRAZO (quando aplcável)  

PS' èlerp Cm Jr." ,! 
-• 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53193083.



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR 

GABINETE DO CONSULTOR JURÍDICO 

PARECER N 2  0369-1.8-2015/JB/CONJUR/MDIC 

PROCESSO (A AUTUAR): 52010.00048/2015 - 97 

INTERESSADO: Excelentíssimo Senhor Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

PROCEDÊNCIA: Gabinete do Ministro 

ASSUNTO: Análise de procedimento de desclassificação de informações classificadas no âmbito do 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria é Comércio Exterior à luz da Lei de Acesso à Informação (LAI) e 

de sua regulamentação 

SOLICITAÇÃO DE PARECER. BASE LEGAL PARA 

REVALIAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

CLASSIFICADAS. 
II. 'DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO (LAI) — LEI 

12.527/2011 - E DE SUA REGULAMENTAÇÃO — 

DECRETO 7.724/2012. DA CLASSIFICAÇÃO, PELO 

MDIC, DAS OPERAÇÕES COM CUBA F ANGOLA, 

SEM PREJUÍZO DA CLASSIFICAÇÃO REALIZADA 

PELO BNDES NO ÂMBITO DE SUA 

COMPETÊNCIA (LAI, ART. 27). DA EXPRESSA 

PREVISÃO LEGAL (LAI, ART. 22) DE QUE A LEI 

NÃO EXCLUI AS DEMAIS HIPÓTESES DE SIGILO E 

SEGREDO PREVISTAS EM LEI (E NA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL). 
O DECRETO PREVÊ EXPRESSAMENTE O 
PROCEDIMENTO PARA DESCLASSIFICAÇÃO NA 

SEÇÃO III (ARTS. 35 E SEGUINTES). 

HÁ BASE LEGAL PARA O PROCEDIMENTO 

PRETENDIDO, DEVENDO SER FUNDAMENTADA 

NOS ELEMENTOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO 

ÚNICO DO ART. 35 DO DECRETO. 

NECESSIDADE DE ENCAMINHAMENTO DAS 

INFORMAÇÕES DESCLASSIFICADAS AO 

ARQUIVO NACIONAL OU AO ARQUIVO 

PERMANENTE DO MDIC, PARA FINS DE 

ORGANIZAÇÃO, PRESERVAÇÃO E ACESSO, E DE 

DIVULGAÇÃO NA INTERNET, ATÉ O DIA 1 2  DE 

JUNHO, DO ROL DAS INFORMAÇÕES 

DESCLASSIFICADAS (ARTS. 40 E 45, I, DO 

DECRETO N 2  7.724/2012). 
DEVERÁ SER MANTIDA A OBSERVÂNCIA DO 

SIGILO DAS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS E 
FINANCEIRAS PORVENTURA DETIDAS POR 

ÓRGÃOS E ENTIDADES DESSE MINISTÉRIO, EX 

VI DA LEI COMPLEMENTAR N° 105/2001, 

( 
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Continuação do PARECER 0369 1 8-2015/.1B/CONJUR/MDIC 

CABENDO A ANÁLISE DO SIGILO AO ENTE QUE 

1 DETIVER AS INFORMAÇÕES. 

i 
Cuida •se de solicitação verbal de parecer pelo Gabinete do Ministro do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior-MDIC acerca da possibilidade jurídica e do procedimento a ser aplicado à 
i 

análise e eventual desclassificação ou reclassificação de informações classificadas no âmbito destes 

1 Ministério, à luz da Lei de Acesso à Informação (LAI). 

É O RELATÓRIO. 

Preliminarmente à análise da consulta, e importante informar que o presente parecer — assim 

coma qualquer outro parecer jurídico emitido por Ó irgão da Advocacia Geral da União.AGU — cinge-se, 
5 

sempre e exclusivamente, aos requisitos de juridicidade, não cabendo a esta Consultoria opinar sobre 

aspectos de competência de outros órgãos, nem sobre a conveniência e oportunidade, estes últimos 

que cabem exclusivamente ao Administrador Público. 

Nesse sentido, o Enunciado BPC 1  n. 07 da Advocacia-Geral da União estabelece que "o Órgão 

Consultivo não deve emitir manifestações conclusivas sobre temas não jurídicos, tais corno os técnicos, 

administrativos ou de conveniência ou oportunidade". 

DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO (LAI) — LEI 12.527/2011 - E DE SUA REGULAMENTAÇÃO — DECRETO 

7.724/2012. DA CLASSIFICAÇÃO, PELO MDIC, DAS OPERAÇÕES COM CUBA E ANGOLA, SEM PREJUÍZO 

DA CLASSIFICAÇÃO REALIZADA PELO BNDES NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA (LAI, ART. 27). DA 

EXPRESSA PREVISÃO LEGAL (LAI, ART. 22) DE QUE A LEI NÃO EXCLUI AS DEMAIS HIPÓTESES DE SIGILO 

E SEGREDO PREVISTAS EM LEI (E NA CONS11TUIÇÃO FEDERAL). 

A Lei de Acesso à Informação (LAI) — Lei 12.527/2011 - regulamenta o direito constitucional 

de acesso às informações públicas, criando mecanismos que possibilitam, a qualquer pessoa, física ou 

jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e 

entidades. A lei vale para os três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 1 9 , 

caput), tanto da Administração Direta (inc. I) quanto da Administração Indireta (autarquias, fundações 

públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista — inc. II), inclusive aos Tribunais de Conta e 

Ministério Público. Entidades privadas sem fins lucrativos também são obrigadas a dar publicidade a 

informações referentes ao recebimento e à cie:si:inação dos recursos públicos por elas recebidos (art. 2 9 ). 

-A [AI veio regulamentar o acesso à informação previsto nos arts. 5 9 , inc. XXXIII (antes 

regulamentada pela Lei 13..111/2005), 37, §3 9 , 13, e 21.6, §2 9, sem prejuízo da preservação de sigilo 

previstas - na Constituição 2  e nas Leis; e o Decreto 7.724, de 16 de maio de 2012, regulamentou, no 

Boas Práticas Consultivas. 

'Constituição Federal de 1988: Art . . 5 2  Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 

e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: (...) 

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material 

ou moral decorrente de sua violação; (...) 
XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no 

último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução 

processual penal; (...) 
xXXili - todos tém 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; (...) 

• 	Ir 
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I FIs.00000.3) Continuação do PARECER 0369-1.8 2015/1B/CONJUR/MDIC 

âmbito do Poder Executivo Federal, os procedimentos para a garantia do acesso à informação e p.ata'à 

classificação de informações sob restrição de acesso (art. 1 2 , caput). 

O acesso à informação pública é a regra; o sigilo, a exceção (hipóteses constitucionais e legais). 

O escopo da [AI é viabilizar o acesso a todas as informações produzidas ou sob guarda do poder 

público, consideradas públicas, e, portanto, acessíveis a todos os cidadãos, ressalvadas as informações 

pessoais,- as hipóteses de sigilo legalmente estabelecidas, e as informações classificadas Como sigilosas 

pelas autoridades competentes (neste último caso, as informações serão classificadas com base na [AI e 

por período determinado). 

Informações pessoais são aquelas informações relacionadas a uma determinada pessoa, à . sua 

intimidade, vida privada, honra e imagem (art. 31 da [AI), e taiS informações terão seu acessO restrito, 

independentemente da classificação de sigilo, e pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da data 

de sua produção, ao próprio indivíduo e a agentes públicos legalmente autorizados (art. 31, §1 2 , I). 

Informações sigilosas em conformidade com as . hipóteses de sigilo legalmente estabelecidas são 

aquelas informações protegidas por outras legislações, tais como os sigilos bancário, fiscal e industrial. 

Voltaremos ao assunto mais adiante, mas convém, por ora, mencionar que informações referentes ao 

sigilo bancário e fiscal são corolários do direito constitucional à privacidade e à inviolabilidade da 

comunicação de dados, aplicando-se, em relação a eles, a impossibilidade de quebra, salvo hipóteses 

expressamente previstas (devido processo legal e justa causa). 

Informações classificadas como sigilosas, nos termos da I..A1, são aquelas que a divulgação possa 

colocar em risco a segurança da sociedade (vida, segurança, saúde da população) ou do Estado 

(soberania nacional, relações internacionais, atividades de inteligência); por isso, apesar de serem 

públicas, o acesso a elas deve ser restringido por meio da classificação da autoridade competente. 

Conforme o risco que sua divulgação pode proporcionar à sociedade ou ao Estado, a informação 

pública pode ser classificada como: ultrassecreta (prazo máximo de classificação de 25 anos, renovável 

uma única vez), secreta (prazo máximo de 15 anos), e reservada (prazo máximo de 5 anos) ([AI, art. 24, 

§1 9 ), ou ainda podem ter seus prazos atrelados à ocorrência de um evento que defina o seu termo final, 

desde que o evento não ultrapasse o prazo máximo previsto (§3 9 ). Decorrido o prazo de classificação ou 

consumado o evento, a informação torna se, automaticamente, de acesso público (g4°). 

Segundo a 1.AI, informação sigilosa é "aquela submetida temporariamente à restrição de acesso 

público em razão de sua imprescindibilidade para o segurança da sociedade e do Estado" (aft. 	III), 

classificadas pela autoridade competente (art. 27) na forma prevista no art. 23 3  da [AI, e cabe aos 

Art. 37 (...)§ 3 9  A lei disciplinara as formas de participação do usuário na•administração pública direta e indireta, regulando 

especialmente: (.. ) 

II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5 2 , X ir XXXHI; 

Art. 2161..) 

§ 2 - Cabem a administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua 

consulta a quantos dela necessitem. 

3  Lei de Acesso à Informação ([AI): Art. 23. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, 

passiveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam: 

I - pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional; 

II - prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do Pais, ou as que tenhain sido fornecidas em 

caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais; 	• 

III - pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população; 

IV - oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do Pais; 

v- prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas; 

VI - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento cientifico ou tecnológico, assim corno a sistemas, bens, 

instalações ou áreas -de interesse estratégico nacional; 	• 

VII - pôr em risco a seguiança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeirase seus familiares, ou 
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órgãos e entidades do poder público assegurar a "proteção da informação sigilosa e do informação 

pessoa!, observado a sua disponibtlidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso" (a ri. 

6 2 , III). 

DO PROCEDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DA POSSIBILIDADE E DAS HIPÓTESES DE 

REVISÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. 

A Lei de Acesso à Informação (LAI), como ficou conhecida a Lei n 9  12.527, de 18 de novembro de 

2011, regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5 94, no inciso II do § 3 9  do art. 37 5  e 

no § 2 2  do art. 216 6  da Constituição Federal. 

Trata-se, claramente, como já exposto, de uma consolidação da visão de que a transparência 

deve ser a regra no estado de direito, bem como que o acesso pelos cidadãos a todo tipo de informação 

que conste de procedimentos internos da Administração Pública devam ser públicos, favorecendo, 

assim, o controle social sobre os atos praticados pelos agentes públicos. 

O art. 3 9  da LAI, nesse sentido, expõe as diretrizes da LAI, quais sejam, a observância da 

publicidade como regra geral, a divulgação ativa de informações de interesse público, a utilização da 

tecnologia da informação na sua divulgação, o fomento á cultura de transparência e o desenvolvimento 

do controle social da administração pública. 

Logicamente, e em atenção à necessária ponderação entre os princípios constitucionais, a 

edição da LAI não significou — e nem poderia a extinção de qualquer tipo de sigilo. Tanto assim que, 

em seu próprio bojo, fez consignar o respeito ao sigilo, por exemplo, ao reconhecer o sigilo como 

excepcional (art. 3 2 , I, in fine!), a possibilidade de classificação das informações imprescindíveis à 

VIII - comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção 

ou repressão de infrações. 
"XXXHI - 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;" 
"§ 32 A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração publica direta e indireta, regulando especialmente: 

(Redação dada pela Emenda Constitucional n 2  19, de 1998) 

II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5 2 , X e XXXIII; 

(Incluído pela Emenda Constitucional n 2  19, de 1998)" 

"§ 22 - Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear 

sua consulta a quantos dela necessitem.'" 

"Art. 32 . ) 
I. observáncia da publicidade como preceito geral e do sigso como exceção," 
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segurança da sociedade ou do Estado (art. 23 8 ) e aquelas já legalmente protegidas por outros diploniàs .  

legais (art. 22 9 ). 

O procedimento de classificação de informações consideradas imprescindíveis à segurança da 

sociedade ou do Estado consta da Seção II do Capítulo IV da [AI, e do Decreto n 2  7.724, de 16 de maio 

de 2012, que veio a regulamentar a [AI. 

. Para fins da presente análise, são relevantes os artigos a seguir indicados. 

' 	O art. 25 do Decreto reproduz as hipóteses legais para classificação da informação; o art. 26 

indica os graus, da classificação (ultrassecreto, secreto ou reservado); o art. 27 informa o que deve ser 

levado em consideração para a escolha do grau de sigilo; o art. 28 discrimina os prazos da classificação 

por grau; e o art. 30 dispõe sobre a competência para classificação. 

A seção II do Capítulo V do Decreto, por sua vez, trata especificamente do procedimento para 

classificação. 

Em primeiro lugar, dispõe, no art. 30, sobre a forma da decisão de classificação, que se dará por 

meio do Termo de Classificação de Informação TCI, e que conterá, necessariamente, o código de 

indexação, o grau de sigilo (se ultrassecreto, secreto ou reservado), a categoria da informação, o tipo de 

documento, a data da sua produção, a indicação do dispositivo legal que fundamenta a classificação, as 

razões da classificação, a indicação do prazo do sigilo, a data da classificação e a identificação da 

autoridade que realizou a classificação. 

O art. 34' °  do Decreto prevê a necessidade de constituição de Comissão Permanente de 

Avaliação de Documentos Sigilosos -- CPADS, que possui, entre as suas atribuições, a de assessorar a 

autoridade classificadora quanto à desclassificação, reclassificação ou reavaliação de informação 

classificada em qualquer grau de sigilo. No caso do MDIC, a Comissão Permanente de Avaliação de 

Documentos Sigilosos (CPADS) foi instituida por meio da Portaria .186, de 13 de julho de 2012 (DOU de 

17 -07 - 2012) 11 , a qual tem, dentre as suas atribuições, a de "assessorar a autoridade classificadora ou a 

autoridade hierarquicamente superior quanto à desclassificação, reclassificação ou reavaliação de 

informação classificada em qualquer grau de sigilo" (inc. II do art. 1 9  da portaria). 

Art. 23. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou rio Estado e, portanto. passíveis de classificação as 

informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam: 

I - pôr em fiScla a dere5a e a soberania nacionais ou o integridade do teu mirro nacional; 

- prejudicar ou pôr em Isco a condução de negociações ou as relações internacionais do Pois, 0:1 5 que tenham sido fornecidas rio 

caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais; 

III - por ern risco a vida, a segurança ou a saúde da população; 

IV - oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou inonelaria do Pais; 

V - pr/2judicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das ror ça's Acinadas; 

VI - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento cientifico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens. 

instalações ou áreas de inter i';.se estratégico nacional; 

VII - pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiros e seus laminares; 0,1 

VIII - comprometer atividades de inteligência, bem corno de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção 

ou repressão de infrações. 	• 

"Art. 22. O disposto nesta Lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça nem as hipóteses de segredo 

industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha 

qualquer vinculo com o poder público." • 
o 

Decreto 7.724/2012: Art. 34. Os órgãos e entidades poderão constituir Comissão Permanente de Avaliação de Documentos 

Sigilosos- CPADS, com as seguintes atribuições: 

I - opinar sobre a informação produzida no âmbito de sua atuação para fins de classificação em qualquer grau de sigilo; 

II - assessorar a autoridade classificadora ou a autoridade hierarquicamente'superior quanto à desclassificação, reclassificação ou 

reavaliação de informação classificada em qualquer grau de sigilo; 

- propor o destino final das informações desclassificadas, indicando os documentos para guarda permanente, observado o disposto 

na Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e 

IV subsidiar a elaboração do rol anual de informações desclassificadas e documentos classificados em cada grau de sigilo, a ser 

disponibilizado na Internet. 

Disponível em httLI/J.mzsquisa.W 	 jr.p2j2rnal , 4±,paEj joa -.35Sdatof 7/ ..'37../2. 012. 
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A possibilidade de desclassificação, reclassificação ou reavaliação são expressamente tratadas 

na Seção III, especificamente nos arts. 35 e seguintes do Decreto. 

O art. 35 prevê que a reavaliação se dará mediante provocação ou de oficio, seja para 

desclassificação ou para redução do prazo do sigilo. 

O parágrafo único do art. 35 detalha os elementos a serem observados pela autoridade 

classificadora quando da reavaliação da classificação: o prazo máximo de restrição de acesso; o prazo 

máximo de quatro anos para revisão de ofício das informações classificadas no grau secreto ou 

ultrassecreto; a permanência das razões de classificação; a possibilidade de danos ou riscos decorrentes 

da divulgação ou acesso irrestrito; e a peculiaridade das informações produzidas no exterior por 

autoridades ou agentes públicos: 

Art. 35. A classificação das informações será reavaliada pela autoridade classificadora ou por 
autoridade hierarquicamente superior, mediante provocação ou de oficio, para desclassificação 

ou redução do prazo de sigilo. 
Parágrafo único. Paro o cumprimento do disposto no caput, além do disposto no art. 27, deverá 

ser observado: 
I - o prazo máximo de restrição de acesso à informação, previsto no art. 28; 
11- o prazo máximo de quatro anos para revisão de oficio dos informações classificados no grau 

ultrassecreto ou secreto, previsto no inciso 1 do caput do art. 47; . 

I// - a permanência das razões da classificação; 

-IV -  - a possibilidade de donos ou riscos decorrentes do divulgação ou acesso irrestrito da 

informação; e 
V - a peculiaridade das informações produzidas no exterior por autoridades ou agentes públicos. 

Os artigos 36 e 37 dizem respeito, especificamente, ao procedimento mediante provocação, 

sendo, pois, inaplicáveis à presente hipótese, em que há o animus específico de reavaliação de oficio por 

parte desse Ministério. 

Por fim, a decisão da desclassificação, reclassificação ou redução do prazo de sigilo deverá 

constar das capas dos processos, se houver, e de campo apropriado no TCI (art. 38 do Decreto). 

DA DESCLASSIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. 

No caso em comento, se está a tratar de informações referentes a acordos firmados com as 

Repúblicas de Angola e Cuba e que foram classificados por este Ministério corno secretos; e o foram 

com fulcro no art. 25 do Decreto n 2  7.724/2012, incisos 1 e II, respectivamente "prejudicar ou pôr em 

risco a condução de negociações ou as relações internacionais do Pais" e "prejudicar ou pôr em risco 

informações fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais" 

(equivalentes ao inciso II do art. 23 da LAI). 

Os documentos classificados por este Ministério, portanto, têm acesso restrito nos termos da 

lei, não sendo passível de fornecimento ou publicidade aos cidadãos. 

A classificação realizada por este Ministério (Decreto 7.724/2012, art. 25, incisos -  II e III), visou, 

portanto, resguardar a condução de negociações ou as relações internacionais do País e as 

informações fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais em relação 

aos acordos internacionais firmados pela República Federativa do Brasil com as Repúblicas de Cuba e 

Angola. 

Dessa forma, no presente momento, considerando-se a decisão de, nos termos do art. 35, 

cc;put, do Decreto, reavaliar-se, de oficio, a classificação das referidas informações, cumpre verificar, em 
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especial, a permanência das razões da classificação, isto é, se a eventual divulgação das inforM -aeões 

classificadas pode pôr em risco a condução de negociações ou das relações internacionais dcí E .  País, e, 

ainda, se permanecem sigilosas as informações ali constantes fornecidilS p ai outros Estados e 

organismos internacionais. 

Tal avaliação, a ser empreendida pela autoridade classificadora -- in cosu, pelo Senhor Ministro :- 

deve contar, conforme acima especificado, com o assessoramento da CPADS, deverá levar em 

consideração os elementos do parágrafo único do art. 35 do Decreto n 2  7224/2012. 

Aliás, é importante registrar que, independentemente da reavaliação ora empreendida, ex 

officio, a legislação aplicável já faria com que tal reavaliação se desse no prazo máximo de quatro anos, 

conforme norma constante do art. 35, parágrafo único, II, do Decreto. 

Ainda assim, feita tal análise, é mister consignar que, mesmo ocorrendo a desclassificação, as 

informações porventura protegidas pelos demais sigilos legais, em especial pelo sigilo bancário, 

porventura existentes dentro dos documentos de posse deste Ministério, continuarão sujeitas às regras 

de sigilo legal impostas, nos termos da própria previsão constante da LAI, como adiante demonstrado. 

Por fim, registre-se a necessidade de observância dOs arts. 40 e 45, I, do Decreto, os quais 

trazem a previsão do encaminhamento das informações classificadas ao Arquivo Nacional, ou ao arquivo 

permanente do MDIC, para fins de organização, preservação e acesso, quando de sua desclassificação 

(art. 40), e da necessidade de publicar, até o dia la de junho, na Internet, o rol das informações 

desclassificadas nos últimos 12 meses (art . . 45, I). 

DOS DADOS REFERENTES AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO EM CONCRETO. DO SIGILO BANCÁRIO. 

DA PRESERVAÇÃO DA ORDEM CONSTITUCIONAL. 	, 

Esta Consultoria Jurídica já tratou, no PARECER N 2  0807-1.5.8/2014/RLL/CONJUR/MDIC, da lavra 

do Ilustre Procurador Federal Raul Lycurgo Leite, então Consultor Jurídico deste Ministério, acerca da 

obrigação de manutenção, por parte do MDIC e da CAMEX, do sigilo das informações 

bancárias/financeiras constantes dos contratos de financiamento do BNDES. 

Confira-se elucidativo trecho da ementa do citado Parecer: 

"VIII. Informações na posse do MD1C e da CAMEX que estão ligados intimamente ao contrato de 

financiamento em questão.. Sigilo bancário/financeiro que diz respeito à . informação. 

Impossibilidade de o MDIC, a C-AMEX e o BNDES fornecerem os informações e os documentos 

solicitados pelo MPF„ sem que haja a quebro, por decisão judicial motivada, do sigilo garantido 

constitucionalmente." 

Ou seja, in casu, eventuais informações de posse do iV1DIC e da CAMEX, que também se 

caracterizem como informações bancárias ou financeiras, deverão ser resguardadas ex vi das normas 

constantes da Lei Complementar na 105, de 2001. Portanto, para eventual concessão de vistas à luz da 

[AI ou mesmo por requisição do Ministério Público, deverá ser devidamente excluída a parcela da 

informação bancária ou mesmo, caso o documentb . esteja entremeado de informações bancárias e, na 

sua exclusão, se faça incompreensível, pela negativa do documento como um todo. 

Tal análise dar-se-á caso a caso, à luz dos pedidos e requisições recebidas, e, também na linha 

do já referido Parecer, deve-se registrar que o fornecimento de tais informações sem a observância 

plena das normas postas poderá configurar crime e ensejar a responsabilização do servidor público que 

assim proceder. 
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AO. 	Noutra ocasião (Parecer 0317-1.5.8-2015/.1B/CONJUR/MDIC), cujo objeto de análise era a 

requisição, pelo Ministério Público Federa!, de documentos classificados pelo MDIC, defendeu-se que o 

dever de preservar o sigilo bancário e financeiro é aplicável a todo aquele que venha a tomar 

conhecimento de informações sigilosas no exercício de suas atribuições. 

O autor Márcio Tadeu Guimarães Nunes, em seu livro Lei de Acesso à Informação, 

brilhantemente definiu esta questão ao citar o dever de resguardar o sigilo pelos órgãos e entidades da 

Administração Pública, lição esta que, por sua clareza, transcreve=se: "não se transmuda a natureza das 

informações pelo simples fato de estarem elas em posse da Administração Pública lato sensu; o 

guardião da informação não importa, mas sim o seu conteúdo" 2  . 

O autor
14 se referia ao dever do Tribunal de Contas da União (TCU) de resguardar o sigilo das 

informações sigilosas 'a que venha a tomar conhecimento no exercício de suas atribuições, que cita-se 

aqui para demonstrar um paralelo com o dever de o MDIC (a CAMEX, o COFIG etc.) resguardar o sigilo 

quando as informações a que teve acesso estarem resguardadas por sigilo na origem (por exemplo, 

informações vindas do BNDES) ou com o dever de o BNDES resguardar o sigilo quando as informações 

forem consideradas sigilosas pela entidade/empresa que as forneceu, uma vez que o que importa, para 

fins de classificação ou sigilo da informação, não é o GUARDIÃO ou o detentor da informação, e sim o 

seu CONTEÚDO.  Vejamos: 

(...) para informações classificadas pela própria entidade privada, em seu seio, como 

sigilosas (v.g., por motivo de segredo industrial), deve o TCU lhes resguardar o sigilo, 

afastando-as de qualquer medida ou requerimento tendente à publicização — salvo 

os casos de comprovada fraude. 

(...) [O Tall tem acesso e custódia de informações de cunho eminentemente privado e 

que possuem relevância estratégica para quem as produziu. Dessa forma, caso o 

Tribunal não compreendesse como sigilosas informações classificadas pelas próprias 

entidades como assim o sendo, restariam elas suscetíveis de acesso a terceiros que 

viessem a requerê-las - sob o (falso) argumento de se tratarem, supostamente, de 

informações "públicas" (apenas em razão de serem custodiadas pelo TCU). 

[No processo TC n2 009.831/210-0] 

(.. ) decidiu também este TCU, mediante o Acórdão 153/2013 -TCU - Plenário, 

que as informações sigilosas obtidas por esta Corte de Contas no exercício do 

controle externo que lhe compete e que aqui se encontram custodiadas devem 

ter preseivada a sua confiabilldade no âmbito desta Corte, cabendo ao próprio 

titular da informação sigilosa decidir sobre a sua divulgação, a pedido dos 

eventuais interessados 

(..) 

Mesmo que_  a planilha  solicitada houvesse sido elaborada por Unidade 

Técnica do TCU  a partir de dados tidos por sigilosos  pela Petrobrás,  não  

poderia o TCU fornecer o acesso delas  ao ora recorrente f ...1 

As lições da Corte de Contas são de clareza solar: não se -transmuda a natureza das 

informações pelo simples fato de estarem elas em posse da Administração Pública  

lato sensu .  o  guardião da informasá'o não importa, mas sim o seu conteúdo. 

(...) 

Trata-se de postura assaz elogiável da Corte de Contas, privilegiando ao máximo, a 

proteção de informações eminentemente privadas — e apontando, por conseguinte, 

não ser a I.A1 instrumento de "auditoria privada", mas sim veiculo. voltado para 

GUINAARAF.S NUNES, Márcio Tadeu. 'l et de Acesso à informação. São Paulo, Quartier latir), 2013. 

GUIN1ARAES NUNES, Márcio Tadeu, lei de Acesso à Informação. São Paulo, Quartier latiu, 2013. P. 223-224. 

(;111MARAES NUNES, Márcio Tadeu. Lei de Acesso à informação. São Paulo, Quàrtier 1 atin, 2013. P 2.34-241. 
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publicizar informações de cunho verdadeiramente público, em linha com os Valores 

constitucionais que a [AI veio regular .  

Isso porque, conforme tivemos a oportunidade de ressaltar anteriormente, 

informações sigilosas de agentes privados (v g., referentes a estrategiàs-

mercadológicas) não se enquadram nos conceitos de "registro administrativo", "atos 

de governo" ou "documentação.governainental" — aludidos nos a rts. 37, § 3 2 , II e 216, 

§ 2 2  da.  CRFB/88. • 

[No processo TC n9 009.831/210-0 - TCU] 

(...) No que diz respeito à expressão "demais hipóteses legais de sigilo", contido 

no art. 22 da [AI, vê-se pelo rol apresentado no inciso 1, do art. 62, do decreto 

regulamentar, que as hipóteses suscitadas pela LAI tratam das - espécies de 

segredo listadas no decreto, dentre as quais se encontram o sigilo industrial e o 

sigilo comercial. 

Pode - se dizer que, enquanto o sigilo industrial recai sobr.e a invenção ou o 

objeto . de aplicação industrial, tal corno descrito na Lei n 9  9.279, de 14 de maio 

de 1996 (Lei da Propriedade Industrial), o sigilo comercial ou empresarial 

encontra amparo no art. 155, § 19, da Lei n9 6.404, de 15 de outubro de 1976, e 

nos arts. 1.190 e 1.191 do Código Civil (...) 

(...) não pode o TCU franquear ao recorrente o ac.esso às planilhas de 

estimativas de preços elaboradas pela Petrobrás e por ela considerada sigilosas, 

cabendo à própria, empresa, titular da informação, decidir sobre o pedido de 

acesso à informação, sob pena desta Corte incorrer em violação ao disposto no 

§ . 2 2  do art. 25 da Lei ne 12.527, de 201.1. (...) 

Frise - se; portanto, o entendimento da Corte de Contas: ao revés de lhe determinar o 

fui! disclosure informacional, a .I.At (bem como todo o ordenamento )urídico) impõe a 

este órgão verdadeiro dever de resguardo e proteção à confidencialidade.  Assim 

sendo, informações consideradas pelos agentes privados como estratégicas e/ou de 

necessária confidencialidade (que visam, precipuamente, preservar os direitos de seus 

investidores, bem como proteger sua própria competitividade em paridade de 

condições) devem ser resguardadas de pretensões exclusivamente privadas. 

Qualquer interpretação que não a adotada pelo TCU certamente acarretaria odiosa 

desvantagem merc.adológica (...) 

Destarte, semelhante solução do TCU deve ser prestigiada por toda a Administração 

Pública direta e indireta — cornpreendendo-se aqui, portanto, BACEN, CVM, BNDES, 

TCU, etc -, uma vez que densifica, in concreto, os dispositivos constitucionais que 

inspiraram a criação da LAI. 

E assim se conclui em decorrência ria vedação em se criarem desvantagens 

competitivas odiosas, pelas respectivas normas regulamentadoras da 	LAI. 

Exemplificadamente, permitir que terceiros tenham aceso 	atas do Conselho de 

Administração — ou a outras espécies de eventos integrantes do "núcleo da estratégia 

de negócios do agente económico" - é algo muito corriqueiro no dia-a-dia de pressão 

midiática sobre as estatais; todavia, ceder a tal pressão fere de morte o art. 173, § 2 9  

da CREB/88, que trata da "isonomia de mão dupla". 

Igual providência deverá ser observada. pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES) no que respeita ao dever de proteger dados protegidos pelo sigilo bancário. Isto é: 

independentemente de um documento ser classificado, nos termos da LAI, pelo MDIC ou pelo próprio 

BNDES, deve o BNDES zelar pela aplicação da Lei Complementar n 9  105/2001. 

No já mencionado Parecer 0317-1.5.8-2015/1B/CONJÚR/MDIC, enfrentou-se a questão da 

aplicabilidade do dever de resguardar o SIGILO BANCÁRIO pelo BNDES, defendendo - se que o sigilo 

bancário (Lei Complementar 105/2001) apiica-se ao CONTEÚDO, e não ao GUARDIÃO da informação; 
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que não se pode ferir de morte os direitos e garantias constitucionalmente previstos, em especial os 

direitos e garantias fundamentais, se não houver fundada JUSTA CAUSA para tanto, e, especialmente 

quanto ao SIGILO BANCÁRIO, apenas o Poder Judiciário está autorizado a proceder à tal quebra (reserva 

de jurisdição); que a própria [AI expressamente prevê o respeito às outras hipóteses de SIGILO (art. 22 

da AI e ar t.6 rio Decreto 7.724/2012), dentre eles o bancário, quando então essas informações não 

poderão ser franqueadas, sob pena de deScurnprimento da Própria Lei de Acesso à Informação; que 

operar com recursos públicos não pode ser interpretado como conditio sine qua non para afastar o 

dever legal (e constitucional!) de SIGILO, uma vez que a LAI direciona-se aos órgãos e entidades que 

operam com recursos públicos, e foi a própria lei que excepcionou as hipóteses legais de sigilo de sua 

abrangência (art. 22). 

Na esteira deste entendimento, o Tribunal Regional Federal da 1 2  Região, na Ação Cautelar 

Inominada 0004741-93.2015.4.01.0000, movida pelo BNDES e pela União em decorrência da sentença 

proferida na ACP 0060410-24.2012.4.01.3400, da 20t Vara Federal (que dera provimento ao pedido do 

MPF e determinou ao BNDES que tornasse públicos todos os dados dos contratos de financiamento, 

mesmo os protegidos por sigilo legal), proferiu decisão em 12-02-2015 atribuindo efeito suspensivo aos 

recursos de apelação interpostos pela União e pelo BNDES, e obstando, de imediato, o cumprimento das 

medidas determinadas na sentença e nos embargos de declaração. Dentre os argumentos da decisão do 

tribunal, entendeu-se pelo não-afastamento, ao menos er'n cognição sumária, do comando inserido no 

art. 1 2  da LC 105/2001, bem como por "potencial prejuízo a terceiros na exposição, em caráter liminar 

e geral, sem indicar uma situaCao particular, de uma diversidade de contratos de investimentos 

ajustados com o BNDES", sendo "perfeitamente possível que o eventual conhecimento público de alguns 

deles comprometa de modo irreparável uma conduta econômica e empresarial plenamente tutelada 

pelo sistema legal vigente, inclusive o sistema normativo constitucional". 

Ademais, o próprio Supremo Tribunal Federal já reconhecera, na Reclamação 17.091/RJ, ainda 

que em sede de cognição sumária, a aplicabilidade do sigilo bancário da Lei Complementar 105/2001 

ao BNDES. Aliando o direto à informação e à transparência ao dever do BNDES (Reclamante) de manter 

o sigilo bancário, concedeu medida cautelar para que a ordem de acesso aos documentos (relatórios) 

fosse feita apenas após assegurada, pelo BNDES, a preservação de todos os dados 

bancários/financeiros e fiscais sigilosos constantes dos  referidos relatórios. Vejamos a decisão do 

Supremo Tribunal Federal: 

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO 17.091/R1 

(...) a pretensão deduzida por Folha da Manhã S.A. de fornecimento, pelo BNDES, de 

um plexo de informações técnicas de análise de crédito de operações de empréstimo e 

financianiento que, caso venha a Ser transferido e divulgado em sua inteireza, poderá 

expor, irreversivelmente, dados fiscais e bancários, cujo sigilo é garantido pelo texto 

constitucional ;  tal como regulamentado no caput do art. 1 2  da Lei Complementar 

105/2001: "As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e 

passivas e serviços prestados". 

(--) 
Tendo em conta, assim, todos esses fatores -- e considerando que o inteiro teor dos 

relatórios de análise de crédito acima mencionados poderá ser exigido a qualquer 

momento, em razão da plena eficácia do acórdão reclamado —, a ausência de um 

pronto resguardo, em sede de provimento cautelar, de todos os dados fiscais e 

bancários contidos nesses relatórios inviabilizaria por completo tanto o julgamento de 

mérito desta reclamação quanto o eventual conhecimento da causa, nas vias 

extraordinárias, pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. 

(...) 
Isso posto, nos termos do art. 14, II, da Lei 8.038/1990 e do art. 158 do RISTE, defiro 

em parte a liminar requerida, para que a  permissão de acesso e extração de cópias 

determinada pelos acórdãos ora reclamados, prolatados pela (Y Turma Especializada 
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR 

GABINETE DO CONSULTOR JURÍDICO 

PARECER Ng 0369-1.8-2015/JB/CONJUR/MDIC 

PROCESSO (A AUTUAR): 52010.00048/2015-97, 

INTERESSADO: Excelentíssimo Senhor Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

PROCEDÊNCIA: Gabinete cio Ministro 

ASSUNTO: Análise de procedimento de desclassificação de informações classificadas no âmbito do 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior à luz da Lei de Acesso à Informação (LAI) e 

de sua regulamentação 

SOLICITAÇÃO DE PARECER. BASE LEGAL PARA 

REVALIAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

'CLASSIFICADAS. 

DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO (LAI) — LEI 

.12.527/2011 - E DE SUA REGULAMENTAÇÃO — 

DECRETO 7.724/7012. DA CLASSIFICAÇÃO, PELO 

MDIC, DAS OPERAÇÕES COM CUBA E ANGOLA, 

.SEM PREJUÍZO DA CLASSIFICAÇÃO REALIZADA 

PELO BNDES NO ÂMBITO DE SUA 

'COMPETÊNCIA (LAI, ART. 27). DA EXPRESSA 

' PREVISÃO LEGAL (LAI, ART. 22) DE QUE A LEI 

NÃO EXCLUI AS DEMAIS HIPÓTESES DE SIGILO E 

'SEGREDO PREVISTAS EM LEI (E NA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL). 

'O DECRETO PREVÊ EXPRESSAMENTE O 

!PROCEDIMENTO PARA DESCLASSIFICAÇÃO NA 

SEÇÃO III (ARTS. 35 E SEGUINTES). 

'HÁ BASE LEGAL PARA O PROCEDIMENTO 

'PRETENDIDO, DEVENDO SER FUNDAMENTADA 

.NOS ELEMENTOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO 

ÚNICO DO ART. 35 DO DECRETO. 

NECESSIDADE DE ENCAMINHAMENTO DAS 

, INFORMAÇÕES DESCLASSIFICADAS AO 

ARQUIVO NACIONAL OU AO ARQUIVO 

PERMANENTE DO IVIDIC, PARA FINS DE 

ORGANIZAÇÃO, PRESERVAÇÃO E ACESSO, E DE 

DIVULGAÇÃO NA INTERNET, ATÉ O DIA 1q DE 

JUNHO, DO ROL DAS INFORMAÇÕES 

DESCLASSIFICADAS (ARTS. 40 E 45, I, DO 

DECRETO N 9  7.724/2012). 

'DEVERÁ SER MANTIDA A OBSERVÂNCIA DO 

SIGILO DAS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS E 

FINANCEIRAS PORVENTURA DETIDAS POR 

ÓRGÃOS E ENTIDADES DESSE MINISTÉRIO, EX 

V/ DA LEI COMPLEMENTAR N 2  105/2001, 

( 
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CABENDO A ANÁLISE DO SIGILO AO ENTE QUE 

DETIVER AS INFORMAÇÕES. 

Cuida-se de solicitação verbal de parecer pelo Gabinete do Ministro do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior-MDIC - acerca da possibilidade jurídica e do procedimento a ser aplicado à 

análise e eventual desclassificação ou reclassificação de informações classificadas no âmbito destes 

Ministério, à luz da Lei de Acesso à Informação (1.A1). 

É O RELATÓRIO. 

Preliminarmente à análise da consulta, é importante informar que o presente parecer — assim 

como qualquer outro parecer jurídico emitido por Órgão da Advocacia-Geral da União-AGU -- cinge-se, 

sempre e exclusivamente, aos requisitos de juridicidade, não cabendo a esta Consultoria opinar sobre 

aspectos de competência de outros órgãos, nem sobre a conveniência e oportunidade, estes últimos 

que cabem exclusivamente ao Administrador Público. 

Nesse sentido, o Enunciado BPC 1  n. 07 da Advocacia-Geral da União estabelece que "o Órgão 

Consultivo não deve emitir manifestações conclusivas sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, 

administrativos ou de conveniência ou oportunidade". 

DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO (LAI) — LEI 12.527/2011 - E DE SUA REGULAMENTAÇÃO — DECRETO 

7.724/2012. DA CLASSIFICAÇÃO, PELO MDIC, DAS OPERAÇÕES COM CUBA E ANGOLA, SEM PREJUÍZO 

DA CLASSIFICAÇÃO REALIZADA PELO BNDES NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA (LAI, ART. 27). DA 

EXPRESSA PREVISÃO LEGAL (LAI, ART. 22) DE QUE A LEI NÃO EXCLUI AS DEMAIS HIPÓTESES DE SIGILO 

E SEGREDO PREVISTAS EM LEI (E NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). 

A Lei de Acesso à Informação (LAI) — Lei 12.527/2011 - regulamenta o direito constitucional 

de acesso às informações públicas, criando mecanismos que possibilitam, a qualquer pessoa, física ou 

jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e 

entidades. A lei vale para os três Poderes da União, Estados, Distrito rederal e Municípios (art. 1. 9 , 

caput), tanto da Administração Direta (inc. I) quanto da Administração Indireta (autarquias, I undações 

públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista — inc. II), inclusive aos Tribunais de Conta e 

Ministério Público. Entidades privadas sem fins lucrativos também são obrigadas a dar publicidade a 

informações referentes ao recebimento e à destinação dos recursos públicos por elas recebidos (art. 2 9 ). 

A I AI veio regulamentar o acesso à informação previsto nos arts. 5 9 , inc. XXXIII (antes 

regularneraada pela I.ei 11.11.1/2005), 31, §3 9 , II, e 216, §2 9, sem prejuízo da preservação de sigilo 

'previstas na Constituição 2  e nas Leis; e o Decreto 1.72/1, de 16 de maio de 2012, regulaffientou, no 

2  Boas Práticas Consultivas. 

2 
 Constituição Federal de 1988: Art. 59 Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 

e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: (...) 
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material 

ou moral decorrente de sua violação; (...) 
XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no 

último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução 

processual penal; (...) 

XXXiiI - 
todos têm dii pato a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse co:etivo ou geral, que 

serão prestadas no pi azo da lei; sob pena de responsabilidade, ressa:vadas aquelas cujo sigilo seja imprescindivel à segurança da 	• 

sociedade e do Estado; 1.1 
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C 	P R O 1 

Fls. 0000 

Smbito do Poder Executivo Federal, os procedimentos para a garantia do acesso à informação e para 

classificação de informações sob restrição de acesso (art. 1, caput). 

O acesso à informação pública é a regra; o sigilo, a exceção (hipóteses constitucionais e legais) 

Q escopo da I.Al é viabilizar o acesso a todas as informações produzidas ou sob guarda do poder 

público, consideradas públicas, e, portanto, acessíveis 'a todos os cidadãos, ressalvadas as informações 

pessoais, as hipóteses de sigilo legalmente estabelecidas, e as informações classificadas como sigilosas 

pelas autoridades competentes (neste último .caso, as informações serão classificadas com base na LAI e 

por período determinado). 

Informações pessoais são aquelas informações' relacionadas a uma determinada pessoa, à sua 

intimidade, vida privada, honra e imagem (art. 31 da LAI), e tais informações terão seu acesso restrito, 

independentemente da classificação de sigilo, e pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da data 

de sua produção, ao próprio indivíduo 'e a agentes públicos legalmente autorizados (art.. 31, §19, I). 

Informações sigilosas em conformidade com as hipóteses de sigilo legalmente estabelecidas são 

aquelas informações protegidas por outras legislações, tais como os sigilos bancário, fiscal e industrial. 

Voltaremos ao assunto mais adiante, mas Convém, por ora, mencionar que informações referentes ao 

sigilo bancário e fiscal são corolários do direito constitucional à privacidade e à inviolabilidade da 

comunicação de dados, aplicando-se, em relação a eles, a impossibilidade de quebra, salvo hipóteses 

expressamente previstas (devido processo legal e justa causa). 

Informações classificadas como sigilosas, nos termos da [AI, são aquelas que a divulgação possa 

colocar em risco a segurança da sociedade (vida, segurança, saúde da população) ou do Estado 

(soberania nacional, relações internacionais, atividades de inteligência); por isso, apesar de serem 

públicas, o acesso a elas deve ser restringido por meio da classificação da autoridade competente. 

Conforme o risco que sua divulgação pode proporcionar à sociedade ou ao Estado, a informação 

pública pode ser classificada como: ultrassecreta (prazo máximo de classificação de 25 anos, renovável 

uma única vez), secreta (prazo máximo de 15 anos), e reservada (prazo máximo de 5 anos) (LAI, art. 24, 

§1 2 ), ou ainda podem ter seus prazos atrelados à ocorrência de um evento que defina o seu termo final, 

desde que o evento não ultrapasse o prazo máximo previsto (§3 9 ). Decorrido o prazo de classificação ou 

consumado o evento, a informação torna-se, automaticamente, de acesso público (§49) 

Segundo a [AI, informação sigilosa é aquela submetido temporariamente à resti ição de acesso 

público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado" (art. 4 9 , Iti), 

classificadas pela autoridade •competente (art. 27) na forma prevista no art. 23 3  da 1AI, e cabe aos 

Art. 37 (...) § 3 2  A lei disciplinará os formas de participação do iistrailo na administração pública direta e indireta, regulando 

especialmente: (..) 

li - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5 2 , X e XXXIII; 

LI 
Art, 216 C..) 

§ 2 2  - Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua 

consulta a quantos dela necessitem. 

3  Lei de Acesso à Informação (LAO: Art. 23. São consideradas imprescindiveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, 

passiveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam: 

I - pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional; 

II - prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do Pais, ou as que tenham sido fornecidas em 

caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais; 

III - pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população; 

IV - oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do Pais; 

V - prejudicar ou causar risco a pianos ou operações estratégicos das Forças Armadas; 

vi - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento cientifico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, 

instalações ou áreas de interesse estratégico nacional; 

Vil - pôr em risco a segurança de instituições ou de citas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares; ou 
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órgãos e entidades do poder público assegurar a "proteção da informação sigilosa e da informação 

pessoal, observada a sua disponibilidade„ autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso" (art. 

6 2 , Ui). 

DO PROCEDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DA POSSIBILIDADE E DAS HIPÓTESES DE 

'REVISÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. 

A Lei de Acesso à Informação (LAI), como ficou conhecida a Lei n 2  12.527, de 18 de novembro de 

2011, regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5 24 , no inciso II do § 3 2  do art. 37 6  e 

no § 2 2  do art. 216 6  da Constituição Federal. 

Trata-se, claramente, como já exposto, de uma consolidação da visão de que a transparência 

deve ser a regra no estado de direito, bem corno que o acesso pelos cidadãos a todo tipo de informação 

que conste de procedimentos internos da Administração Pública devam ser públicos, favorecendo, 

assim, o controle social sobre os atos praticados pelos agentes públicos. 

O art. 3 9  da LAI, nesse sentido, expõe as diretrizes da LAI, quais sejam, a observância da 

publicidade como regra geral, a divulgação ativa de informações de interesse público, a utilização da 

tecnologia da informação na sua divulgação, o fomento á cultura de transparência e o desenvolvirnento 

do controle social da administração pública. 

Logicamente, e em atenção à necessária ponderação entre os princípios constitucionais, a 

edição da LAI não significou — e nem poderia — a extinção de qualquer tipo de sigilo. 'tanto assim que, 

em seu próprio bojo, fez consignar o respeito ao sigilo, por exemplo, ao reconhecer o sigilo como 

excepcional (art. 3 9 , I, in fine7 ), a possibilidade de classificação das informações imprescindíveis à 

VIII - comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção 

ou repressão de infrações. 
° "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 .," 

5  "5 3 2  A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente: 

(Redação dada pela Emenda Constitucional n 2  19, de 1998) 

li - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 52, X e XXXIII; 

(Incluído pela Emenda Constitucional ne 19, de 1998)" 

"§ 2° - Cabem à administração pública, na forma da lei, -a gestão da documentação governamental e as providências para franquear 

sua consulta a quantos dela necessitem." 

"Art. 3 2 . I—) 

I. observáncia da publicidade corno preceito geral e do si0o corno exceção;" 
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segurança da sociedade ou do Estado (art. 23 8 ) e aquelas já legalmente protegidas por outros diplomas 

legais (art. 22 9 ). 

O procedimento de classificação de informações consideradas imprescindíveis à segurança da 

sociedade ou do Estado consta da Seção II do Capítulo IV da [Ai, e do Decreto ng 7.724,, de 16 de maio 

de 2012, que veio a regulamentar a [AI. 

Para fins da presente análise, são relevantes os artigos a seguir indicados. 

O art. 25 do Decreto reproduz as hipóteses legais para classificação da informação; o art. 26 

indica os graus da classificação (ultrassecreto, secreto ou reservado); o art. 27 informa o que deve ser 

levado em consideração para a escolha do grau de sigilo; o art. 28 discrimina os prazos da classificação 

por grau; e a art. 30 dispõe sobre a competência para classificação. 

A seção II do Capitulo V do Decreto, por sua vez, trata especificamente do procedimento para 
classificação. 

	

• 21. 	Em primeiro lugar, dispõe, no art. 30, sobre a forma da decisão de classificação, que se dará por 

meio do Termo de Classificação de Informação TCI, e que conterá, necessariamente, o código de 

indexação, o grau de sigilo (se ultrassecreto, secreto ou reservado), a categoria da informação, o tipo de 

documento, a data da sua produção, a indicação do dispositivo legal que fundamenta a classificação, as 

razões da classificação, a indicação do prazo do sigilo, a data da classificação e a identificação da 
_— 

autoridade que realizou a classificação. 

	

22. 	O art. 34 10  do Decreto prevê a necessidade de constituição de Comissão Permanente de 

Avaliação de Documentos Sigilosos — CPADS, que posSui, entre as suas atribuições, a de assessorar a 

autoridade classificadora quanto à desclassificação, reclassificação ou reavaliação de informação 

classificada em qualquer grau de sigilo. No caso do MDIC, a Comissão Permanente de Avaliação de 

Documentos Sigilosos (CPADS) foi instituída por meio da Portaria 186, de 13 de julho de 2012 (DOU de 
17-07-2012) 1 , a qual tem, dentre as suas atribuições, a de "assessorar a autoridade classificadora ou a 

autoridade hierarquicamente superior quanto à desclassificação, reclassificação ou reavaliação de 

informação classificada em qualquer grou de sigilo" (inc. II do art. 1 2  da portaria). 

s  Art. 23. São consideradas imprescindíveis á segurança da sociedade ourelo Estado e, por tanto, passíveis de classificayo as 

informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam: 	. 	 • 

I - pôr em risco a defesa e a sol)c-m . aniJ.i nacionais ou a integridade do teiritório nacional; 

II - prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou ¡IS relações internacionais do Pai!:, ou as que tenham ido romecidas em 

caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais; • 

III - por uru risco a vida, a segurança ou a saúde da população; 

IV oferecer elevado risco á estabilidade financeira, econômica ou monetai ia do Pais; 

V - prejudicar 011 causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas; 

VI - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento cientifico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, 

instalações ou áreas de interesse estratégico nacional; 

VII - pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiar es; ou 

VIII - comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção 

ou repressão de infrações. 

5' "Art. 22. O disposto nesta Lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça nem as hipóteses de segredo 

industrial decorrentes da exploração direta de atividade económica pelo Estado ou por pessoa finca ou entidade privada que tenha 

qualquer vinculo com o poder público." 

Decreto 7.724/2012: Art. 34. Os órgãos e entidades poderão constituir Comissão Permanente de Avaliação de Documentos 

Sigilosos - CPADS, com as seguintes atribuições: 

- opinar sobre a informação produzida no âmbito de sua atuação para fins de classificação em qualquer grau de sigilo; 

II - assessorar a autoridade classificadora ou a autoridade hierarquicamente superior quanto á desclassificação, reclassificação ou 

reavaliação de informação classificada em qualquer grau de sigilo; 

III - propor o destino final das informações desclassificadas, indicando os documentos para guarda permanente, observado o disposto 

na lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e 

IV - subsidiar a elaboração do rol anual de informações desclassificadas e documentos classificados em cada grau de sigilo, a ser 

disponibilizado na inter - net. 

(1  Disponível em htfp://pesquisailagpv.brrnprensaib2LvisualiWincie i5o?jornai.22,p1 g1111•-3 8 S. dat ..)/N2/2.p12. 
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23. 	A possibilidade de desclassificação, reclassificação ou reavaliação são expressamente tratadas 

na Seção II, especificamente nos arts. 35 e seguintes do Decreto. 

	

24. 	O art. 35 prevê que a reavaliação se dará mediante provocação ou de oficio, seja para 

desclassificação ou para redução do prazo do sigilo. 

	

25. 	O parágrafo único do art. 35 detalha os elementos a serem observados pela autoridade 

classificadora quando da reavaliação da classificação: o prazo máximo de restrição de acesso; o prazo 

máximo de quatro anos para revisão de oficio das informações classificadas no grau secreto ou 

ultrassecreto; a permanência das razões de classificação; a possibilidade de danos ou riscos decorrentes 

da divulgação ou acesso irrestrito; e a peculiaridade das informações produzidas no exterior por 

autoridades ou agentes públicos: 

Art. 35. A classificação das informações será reavaliada pela autoridade classificadora ou por 

autoridade hierarquicamente superior, mediante provocação ou de oficio, para desclassificação 

ou redução do prazo de sigilo. 
Parágrafo único. Para o cumprimento do disposto no caput, além do disposto no art. 27, deverá 

ser observado: 

I - 
o prazo máximo de restrição de acesso à informação, previsto no art. 28; 

II - o prazo máximo de quatro anos para revisão de oficio das informações classificados no grau 

ultrassecreto ou secreto, previsto no inciso I do caput do art. 47; 

III - o permanência das razões da classificação; 
IV - a possibilidade de danos ou riscos decorrentes da divulgação ou acesso irrestrito da 

informação; e 
V - a peculiaridade das informações produzidas no exterior por autoridades ou agentes públicos. 

	

26. 	Os artigos 36 e 37 dizem respeito, especificamente, ao procedimento mediante provocação, 

sendo, pois, inaplicáveis à presente hipótese, em que há o animus específico de reavaliação de oficio por 

parte desse Ministério. 

	

27. 	Por fim, a decisão da desclassificação, reclassificação ou redução do prazo de sigilo deverá 

constar das capas dos processos, se houver, e de campo apropriado no TCI (art. 38 do Decreto). 

DA DESCLASSIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. 

	

28. 	No caso em comento, se está a tratar de informações referentes a acordos firmados core as 

Repúblicas de Angola e Cuba e que foram classificados por este Ministério corno secretos; e. o foram 

com fulcro no art. 25 do Decreto 11 2  Y.724/2012, incisos II e II, respectivamente "prejudicar ou pôr em 

risco a condução de negociações ou as relações internacionais do País" e "prejudicar ou pâr em risco 

informações fornecidas em caráter sigilosa por outros Estados e oraanismo.s internacionais" 

(equivalentes ao inciso li do art. 23 da LAI). 

	

29. 	Os documentos classificados por este Ministério, portanto, têm acesso restrito nos termos da 

lei, não sendo passível de fornecimento ou publicidade aos cidadãos. 

	

30. 	A classificação realizada por este Ministério (Decreto 7.724/2012, art. 25, incisos II e III), visou, 

portanto, resguardar a condução de negociações ou as relações internacionais do País e as 

informações fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais em relação 

aos acordos internacionais firmados pela República Federativa do Brasil com as Repúblicas de Cuba e 

Angola. 

	

31. 	Dessa forma, no presente momento, considerando-se a decisão de, nos termos do art. 35, 

	

caput, do Decreto, reavaliar-se, de ofício, a classificação das referidas informações, cumpre verificar, em 	/ 
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especial, a permanência das razões da classificação, isto é, se a eventual divulgação das informaç , : 

classificadas pode pôr em risco a condução de negociações ou das relações internacionais do Pais, e, 

ainda, se permanecem sigilosas as informações ali constantes fornecidas por outros Estados e 

organismos internacionais. 

Tal avaliação, a ser empreendida pela autoridade classificadora — in cusu, pelo Senhor Ministro — 

deve contar, conforme acima especificado, com o assessoramento da CPADS, deverá levar em 

consideração os elementos dó parágrafo único do art. 35 do Decreto n 2  7224/2012. 

Aliás, • é importante registrar' que, independentemente da reavaliação ora empreendida, ex 

officio, a legislação aplicável já faria com que tal reavaliação se desse no prazo máximo de quatro anos, 

conforme norma constante do art. 35, parágrafo único, II, do Decreto. 

Ainda assim, feita tal análise, é mister consignar que, mesmo ocorrendo a desclassificação, as 

informações porventura protegidas pelos demais sigilos legais, em especial pelo .sigilo bancário, 

porventura existentes dentro dos documentos de posse deste Ministério, continuarão sujeitas às regras 

de sigilo legal impostas, nos termos da própria previsão-constante da LAI, como adiante demonstrado. 

Por fim, registre-se a necessidade de observância dos arts. 40 e 45, I, do Decreto, os quais 

trazem a previsão do encaminhamento das informações classificadas ao Arquivo Nacional, ou ao arquivo 

permanente do MDIC, para fins de organização, preservaeão e acesso, quando de sua desclassificação 

(art. 40), e da necessidade de publicar, até o dia 1 9  de junho, na Internet, o rol das informações 

desclassificadas nos últimos 12 meses (art. 45, I). 

DOS DADOS REFERENTES AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO EM CONCRETO. DO SIGILO BANCÁRIO.' 

DA PRESERVAÇÃO DA ORDEM CONSTITUCIONAL. 

Esta Consultoria Jurídica já tratou, no PARECER N 9  0807-1.5.8/2014/RLL/CONJUR/MDIC, da lavra 

do Ilustre Procurador Federal Raul Lycurgo Leite, então Consultor Jurídico deste Ministério, acerca da 
obrigação de manutenção, por parte do MDIC e da CAMEX, do sigilo das informações 

bancárias/financeiras constantes dos contratos de finanCiamento do BNDES. 

Confira-se elucidativo trecho da ementa do citado Parecer: 

"Mil. Informações na posse do MD1C e do CAMEX que estão ligados intimamente ao contrato de 

financiamento em questão. Sigilo bancário/financeiro que diz respeito à informação. 

Impossibilidade de o MDIC, o CAMEX e o BNDES fornecerem GS informações e os documentos 

solicitados pelo MPF, sem que haja a quebro, por decisão judicial motivada, do sigilo garantido 

constitucionalmente." 

Ou seja, ia cosu, eventuais informações de posse do iv1DIC e da CAMEX, que também se 

caracterizem como informações bancárias ou financeiras, deverão ser resguardadas ex vi das normas 

constantes da Lei Complementar n 9  1.05, de 2001. Portanto, para eventual concessão de vistas à luz da 

LAI ou mesmo por requisição do Ministério Público, deverá ser devidamente excluída a parcela da 

informação bancária ou mesmo, caso o documento esteja entremeado de informações bancárias e, na 

sua exclusão, se faça incompreensível, pela negativa do documento como um todo. 

Tal análise dar-se-á caso a caso, à luz dos pedidos e requisições recebidas, e, também na linha 

do já referido Parecer, deve-se registrar que o fornecimento de tais informações sem a observância 

plena das normas postas poderá configurar crime e ensejar a responsabilização do servidor público que 

assim proceder. 	 • 
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Noutra 0C25iãO (Parecer 0317-1.5.8-2015/iB/CONJUR/MDIC), cujo objeto de análise era a 

requisição.. pelo Ministério PUblico Federal, de documentos classificados pelo MDIC, defendeu
- se que o 

dever de preservar o sigilo bancário e financeiro é aplicável a todo aquele que venha a tornar 

conhecimento de informações sigilosas no exercício de suas atribuições. 

O autor Márcio Tadeu Guirnarães Nunes '' , em seu livro Lei de Acesso à Informação, 

brilhantemente definiu esta questão ao citar o dever de resguardar o sigilo pelos órgãos e entidades da 

Administração Pública, lição esta que, por sua clareza, transcreve-se: 
"não se transmuda a natureza das 

informações pelo simples fato de estarem elas em posse da Administração Pública lato sensu; o 

guardião da informação não importa, mas sim o seu conteúdo" u  . 

O autor'A  se referia ao dever do Tribunal de Contas da União (TCU) de resguardar o sigilo das, 

informações sigilosas a que venha a tomar conhecimento no exercício de suas atribuições, que cita-se 

aqui para demonstrar um paralelo com o 
dever de o MDIC (a CAMEX, o COFIG etc.) resguardar o sigilo 

quando as informações a que teve acesso estarem resguardadas por sigilo na origem (por exemplo, 

informações vindas do BNDES) ou com o dever de o BNDES resguardar o sigilo quando as informações 

forem consideradas sigilosas pela entidade/empresa que as forneceu, uma vez que 
o que importa, para 

fins de classificação ou sigilo da informação, não é o GUARDIÃO  ou o detentor da informação, e sim o 

seu CONTEÚDO.  Vejamos: 

(..:) para informações classificadas pela própria entidade privada, em seu seio, como 

sigilosas (v. g., por motivo de segredo industrial), deve o Tal lhes resguardar o sigilo, 

afastando-as de qualquer medida ou requerimento tendente à publicização salvo 

os casos de comprovada fraude. 

(...) [O TCU] tem acesso e custódia de informações de cunho eminentemente privado e 

que possuem relevância estratégica para quem as produziu. Dessa forma, caso o 

Tribunal não compreendesse como sigilosas informações classificadas pelas próprias 

entidades como assim o sendo, restariam elas suscetíveis de acesso a terceiros que 

viessem a requerê-las — sob o (falso) argumento de se tratarem, supostamente, de 

informações "públicas" (apenas em razão de serem custodiadas pelo TCU). 

[No processo TC ng 009.831/210-0] 

(...) decidiu também este TCU, mediante o Acórdão 153/2013-TCU-Plenário, 

que as informações sigilosas obtidas por. esta Corte de Contas no exercício do 

controle externo que lhe compete e que aqui se encontram custodiadas devem 

ter pieservada a sua confiabilidade no âmbito desta Corte, cabendo ao próprio 

titular da informação sigilosa decidir sobre a sua divulgação, a pedido dos 

eventuais interessados 

Mesmo  que a planilha solicitada houvesse sido elaborada por Unidade 

Técnica do TC Lartir de dados tidos por sigilosos pela Petrobras não 

poderia o TCU fornecer o acesso delas ao ora recorrente [...1  

As lições da Corte de Contas são de clareza solar: não se transmuda a natureza das 

informações_pelo simples fato de estarem elas em posse da Administração Pública  

lato sensu;  o guardião da informação  não importa mas sim  o seu conteúdo. 

(.-.) 
Trata-se de postura assaz elogiável da Corte de Contas, privilegiando ao máximo a 

proteção de informações eminentemente privadas — e apontando, por conseguinte, 

não ser a [AI instrumento de "auditoria privada", mas sim veiculo voltado para 

"GUIMARÃES NUNES, Márcio Tadeu t.ei de Acesso à Informação. São Paulo, Quartier Latin, 2013. 
"GUIMARÃES NUNES, Alai cio Tadeu. Lei de Acesso à Informação. São Paulo, Quartier t.atin, 2013. P. 223-224. 

GUIMARÃES NUNES, Márcio facieu. Lei de Acesso à infoi . màçào. Sào Paulo, Quartier Latiu, 7013. P 230 - 241. 

fi 
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publicizar informações de cunho verdadeiramente público, em linha com os valores 
". 

constitucionais que a [AI veio regular. 

Isso porque, conforme tivemos a oportunidade de ressaltar anteriormente, 

informações sigilosas de agentes privados (v. g., referentes a estratégias .  

mercadológicas) não se enquadram nos conceitos de "registro administrativo", "atos 

de governo" ou "documentação governamental" — aludidos nos arts. 37, § 32, II e 216, 

§ 22 da CRFB/88 

[No processo TC n9 009.831/210-0 - TCU) 

(...) No que diz respeito à expressão "demais hipóteses legais de sigilo", contido 

no art. 22 da LAI, vê-se pelo rol apresentado no inciso I, do art. 69, do decreto 

regulamentar,. que as hipóteses suscitadas pela LAI tratam das espécies de 

segredo listadas no decreto, dentre as quais se encontram o sigilo industrial e o 

sigilo comercial. 

Pode-se dizer que, enquanto o sigilo industrial recai sobre a invenção ou o 

objeto de aplicação industrial, tal como descrito na Lei n9 9.279, de 14 de maio 

de 1996 (lei da Propriedade Industrial), o sigilo comercial ou empresarial 

encontra amparo no art. 155, § 19, da Lei n9 6.404, de 15 de outubro de 1976, e 

nos arts. 1.190 e 1.191 do Código Civil (...) 

(...) não pode o TCU .franquear ao recorrente o acesso às planilhas- de 

estimativas de preços elaboradas pela Petrobrás e por ela considerada sigilosas, 

cabendo à própria empresa, titular da informação, decidir sobre o pedido de 

acesso à informação, sob pena desta Corte incorrei em violação ao disposto no 

§ 2 9  do art. 25 da Lei n 9  12.527, de 2011. (...) 

Frise-se, portanto, o entendimento da Corte de Contas: ao revés de lhe determinar o 

full disclosure informaciona I, a LAI (bem como todo o ordenamento jurídico) impõe a 

este órgão verdadeiro dever de resguardo e proteção à confidencialidade.  Assim 

sendo, informações consideradas pelos agentes privados como estratégicas e/ou de 

necessária confidencialidade (que visam, precipuamente, preservar os direitos de seus 

investidores, bem como proteger sua própria competitividade em paridade de 

condições) devem ser resguardadas de pretensões exclusivamente privadas. 

Qualquer interpretação que não a adotada pelo TCU certamente acarretaria odiosa 

desvantagem mercadológica (...) 

Destarte, semelhante solução do TCU deve ser prestigiada por toda a Administração 

Pública direta e indireta -- compreendendo•se aqui, portanto, BACFN, C..Vrvl, BNDES 

TCU, etc -, uma vez que densifica, ia concreto, os dispositivos constitucionais que 

inspiraram a criação da [AI. 

E assim se conclui em decorrê.ncia da vedação em se criarem desvantagens 

competitivas odiosas pelas respectivas normas regulamentadoras da [AI. 

Exemplificadamente, permitir que terceiros tenham acesso a atas do Conselho de 

Administração - ou à outras espécies de eventos integrantes do "núcleo da estratégia 

de negócios do agente econômico" — é algo muito corriqueiro no dia-a-dia de pressão 

midiática sobre as estatais; todavia, ceder a tal pressão fere de morte o art. 173, § 2 2  

da CRFB/88, que trata da "isonomia de mão dupla". 

Igual providência deverá ser observada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES) no que respeita ao dever de proteger dados protegidos pelo sigilo bancário. Isto é: 

independentemente de um documento ser classificado, nos termos da LAI, pelo MDIC ou pelo próprio 

BNDES, deve o BNDES zelar pela aplicação da Lei Complementar n 2  105/2001. 

No já mencionado Parecer 0317-1.5.8-2015/JB/CONJUR/MDIC, enfrentou-se a questão da 

aplicabilidade do dever de resguardar o SIGILO BANCÁRIO pelo BNDES, defendendo-se que o sigilo 

bancário (Lei Complementar 105/2001) aplica-se ao CONTEÚDO, e não ao GUARDIÃO da informação; 
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que não se pode ferir de morte os direitos e garantias constitucionalmente previstos, em especial os 

direitos e garantias fundamentais, se não houver fundada JUSTA CAUSA para tanto, e. especialmente 

quanto ao SIGILO BANCÁRIO, apenas o Poder judiciário está autorizado a proceder à tal quebra (reserva 

de jurisdição); que a própria LAI expressamente prevê o respeito às outras hipóteses de SIGILO (art. 22 

da LAI e art. 6 9  do Decreto 7.724/2012), dentre eles o bancário, quando então essas informações não 

poderão ser franqueadas, sob pena de deScumprimento da própria Lei de Acesso à Informação; que 

operar com recursos públicos não pode ser interpretado como conditio sine qua non para afastar o 

dever legal (e constitucional!) de SIGILO, uma vez que a LAI direciona-se aos órgãos e entidades que 

operam com recursos públicos, e foi a própria lei que excepcionou as hipóteses legais de sigilo de sua 

abrangência (art. 22). 

Na esteira deste entendimento, o Tribunal Regional Federal da 1 9. Região, na Ação Cautelar 

Inominada 0004741-93.2015.4.01.000 0, movida pelo BNDES e pela União em decorrência da sentença 

proferida na ACP 0060410-24.2012.4.01.3 4 0 0 , da 20? Vara Federal (que dera provimento ao pedido do 

MPF e determinou ao BNDES que tornasse públicos todos os dados dos contratos de financiamento, 

mesmo os protegidos por sigilo legal), proferiu decisão em 12-02-2015 atribuindo efeito suspensivo aos 

recursos de apelação interpostos pela União e pelo BNDES, e obstando, de imediato, o cumprimento das 

medidas determinadas na sentença e nos embargos de declaração. Dentre os argumentos da decisão do 

tribunal, entendeu-se pelo não-afastamento, ao menos em cognição sumária, do comando inserido no 

art. 1 9  da LC 105/2001, bem como por "potencial prejuízo a terceiros na exposição, em caráter liminar 

e geral, sem indicar uma situação particular, de uma diversidade de. contratos de investimentos 

ajustados com o BNDES", sendo "perfeitamente possível que c eventual conhecimento público de alguns 

deles comprometa de modo irreparável uma conduta econômica e empresarial plenamente tutelada 

pelo sistema legal vigente, inclusive o sistema normativo constitucional". 

Ademais, o próprio Supremo Tribunal Federal já reconhecera, na Reclamação 17.091/11I, ainda 

que em sede de cognição sumária, a aplicabilidade do sigilo bancário da Lei Complementar 105/2001 

ao BNDES. Aliando o direto à informação e à transparência ao dever do BNDES (Reclamante) de manter 

sigilo bancário, concedeu medida cautelar para que a ordem de acesso aos documentos (relatórios) 

fosse feita apenas após assegurada, pelo BNDES, a preservação de todos os dados  

bancários/financeiros  e fiscais sigilosos constantes dos  referidos  relatórios.  Vejamos a decisão do 

Supremo Tribunal Federal: 

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO17.091/R1 
(...) a pretensão deduzida por Folha da Manhã S.A. de fornecimento, pelo BNDES, de 

um plexo de informações técnicas de análise de crédito de operações de empréstimo e 

financiamento que, caso venha a ser transferido e divulgado em sua inteireza, poderá 

expor, irreversivelmente, dados fiscais e bancários, cujo sigilo é garantido pelo texto 

constitucional, tal corno regulamentado no caput do art. 1-9. da Lei Complementar 

105/2001: "As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e 

passivas e serviços prestados". 

(—) 
Tendo em conta, assim, todos esses fatores — e considerando que o inteiro teor dos 

relatórios de análise de crédito acima mencionados poderá ser exigido a qualquer 

momento, em razão da plena eficácia do acórdão reclamado —, a ausência de um 

pronto resguardo, em sede de provimento cautelar, de todos os dados fiscais e 

bancários contidos nesses relatórios inviabilizaria por completo tanto o julgamento de 

mérito desta reclamação quanto o eventual conhecimento da causa, nas vias 

extraordinárias, pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. 

(...) 
Isso posto, nos termos do art. 14, II, da Lei 8.038/1990 e do art. 158 do RISTE, defiro 

em parte a liminar requerida, para que a permissão de acesso  e extração de cópias 

determinada pelos acórdãos ora reclamados, prolatados pela 6 Turma Especializada 
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efetuada após a  prescrvação, pelo  BNDES de todos os dados bancários e fi'séaiS 

g,,ilosos constantes dós referidos relatórios de análise nos termos da 'Lei  

Complementar 10512001. 

47. 	E certo que o sigilo bancário, tal qual outros direitos e garantias constitucionais quando em 

conflito, não se configura em direito ilimitado ou absoluto'', em casos de necessidade comprovada 

(justa causa), pode ser quebrado o sigilo bancário/financeiro em nome do interesse público, do 

interesse social, e para a regular administração da justiça. Assim, sem perder de vista que este interesse 

que protege a pessoa está expressamente elencado entre os direitos e garantias individuais na 

Constituição Federal de 1988, o interesse público, social ou de distribuição de justiça, para justificar o 

sacrifício do direito constitucional à intimidade e à privacidade, deve ser inconteste.de dúvidas,  como 

vem reiteradamente decidindo nossos tribunais". 

' s  Na contemporaneidade, não se reconhece a presença de direitos absolutos, mesmo de estatura de direitos fundamentais previstos 

no art. Sg, da Constituição Federal, .e em textos de Tratados e Convenções Internacionais em matéria de direitos humanos. Os critérios 

e métodos da razoabilidade e da proporcionalidade se afiguram fundamentais neste contexto, de modo a não permitir que haja 

prevalência de determinado direito ou interesse sobre outro de igual ou maior estatura juridico-valorativa (STF-HC 93250/MS - 

Relatora Ministra Ellen Gracie Northfleet —Julgamento em 10/06/2008 — Turma —Acórdão publicado no DJe-117, Divulgado em 

26/06/2008; publicado em 27/06/2008 - EMENT VOL-02325-04, p. 006441. 

)6  RE-CURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPLIS. CRIME TRIBUTÁRIO (ART. 1 9 , I, DA LEI N. 8.137/1990). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 

MEDIDA EXCEPCIONAL. PROVAI Lia TA. OCORRÊNCIA. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM 

AUTORI ZAÇÃo JUDICIAL. I LEGAUDADE. RECURSO PROVI DO. (...) 

2. Afigura-se decorrência lógica do respeito aos direitos à intimidade e à privacidade (art. 5 9 , X, da Constituição Federal) a proibição 

de que a administração fazendária afaste, por autoridade própria, o sigilo bancário do contribuinte, especialmente se considerada 

sua posição de parte na relação jurídico-tributária, com interesse direto no resultado da fiscalização. Aliás, a Única interpretação 

condizente com o Estado Democrático de Direito é aquela segundo a qual a mitigação de direitos e garantias individuais somente se 

• dá mediante prévia e motivada decisão judicial  - ressalvada a competência extraordinária das Comissões Parlamentares de Inquérito 

(art. 58, § 3 9 , da Constituição Federal) -; afinal, apenas o Judiciário, desinteressado que é na solução material da causa e, por assim 

dizer, órgão imparcial, está apto a efetuar a ponderação imprescindível entre o dever de sigilo, decorrente da privacidade e da 

intimidade asseguradas ao indivíduo, em geral, e ao contribuinte, em especial, e o também dever de preservação da ordem jurídica 

mediante a investigação de condutas a ela atentatórias. 

(Superior Tribunal de Justiça, RHC 47030/DF, Processo 2014/0084259-7, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, 

Julgado em 18-06-2014, DJE 27-06-2014). 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO 'DE MOTIVO HÁBIL. 

PROTEÇÃO  E GARANTIA CONSTITUCIONAL. A  protesão da_privacidade do cidadão  na qual se inserem os sigilos bancário e fiscal, 

envolve _=garantia constitucional relativa,  somente afastada_pelo critério da_pro_porcionaliciade e da efetiva necessidade da 

medida de constrição.  No caso não foram eficientemente comprovados os motivos p_elos . g_u2iis  os recorrentes poderiam sofrer a 

invasão ao  seu  direito  de Eivaridade sendo de bom senso nesta  situácão resguarda' a.gra ufa! e  protetora  do sistema  de 

garantias  fundamentais. RealfS0 provido'. 

(Superior  Tribunal  de Justiça,  RMS 25174 / RI, Pi °cesso 2007/0713197-2, Relatoria Ministi Maiia Thei eza de Assis Moura, Sexta 

Tlin%3,•tilgado em 19-02-2008, DJE 14-04-2008) 

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. QUEBRA DE 51(11.0 BANCÁRIO. IMPOSS! BI LIDADE. 

SEGURANÇA CONCEDIDA. O Tribunal de Contas da União, a despeito da relevância das suas funções, não está autorizado a requisitar 

informações que importem a quebra dé sigilo bancário, por não figurar demi e aqueles a quem o legislador conferiu essa 

possibilidade, nos termos do art. 38 da Lei 4.595/1964, revogado pela Lei Complementar 105/2001. Não ha como admitir-se 

interpretação extensiva, por tal implicar restrição a direito fundamental positivado no art. 5 9 , X, da Constituição. Precedente do Pleno 

(MS 22801, rel. min. Menezes Direito, DJe-047 de 14.03.2008.) Ordem concedida". 

(Supremo Tribunal Federal, MS 22934/DF, Relator Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julgamento em 17-04-2012) 

EMENTA: PENAL. RECURSO ESPECIAL DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTRUIR AÇÃO CIVIL PUBLICA. CONTRATOS DE MÚTUO. 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RELAÇÕES JURÍDICAS ABRANGIDAS PELO CONCEITO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA. REQUISIÇÃO PELO 

MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. JUSTIFICATIVA EFICAZ NÃO-CONFIGURAÇÃO DO 

TIPO PENAL INSCRITO NO ART. 10 DA LEI 7.347/85. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 

Os contratos de mútuo firmados com a Caixa Económica Federal estão abrangidos pelo conceito de operação financeira que se 

extrai do § 1 9  do art. 5 9  da Lei Complementar 105/01. 

O Ministério Público não possui legitimidade para requisitar documentos que impliquem quebra de sigilo bancário. Precedentes 

do STF.  

A justificativa eficaz para o não-atendimento à requisição•do Ministério Público afasta a configuração do tipo penal inscrito no 

art. 10 da Lei 7.347/85. 

.5 'Recurso especial provido para restabelecei a decisão proferida pelo JuiEC) de I grau". 
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z18. 	
No caso, em relação a seus documentos, compete ao BNDES avaliar a presença do sigilo 

bancário e dar o devido tratamento às diversas hipóteses de sigilo de seus documentos, a seu juizo, 

independentemente de tais documentos (ou informações correlatas) terem sido ou não classificadas no 

âmbito deste Ministério (ou do próprio BNDES), urna vez que, repise-se, o sigilo legal (e constitucional) 

de informações bancárias, fiscais e comerciais, dentre outras, deve ser preservado ([AI, art. 22). 

Isso significa que, se porventura este Ministério proceder à desclassificação ou à redução do 

prazo de sigilo (ex officio ou a pedido — art. 35, caput e inc. II do Decreto 7.724/2012) dos documentos 

que estejam . sob a guarda do MDIC ou protegidos por tal classificação, subsiste, para o BNDES, o dever 

de verificar sobre a eventual incidência de sigilo bancário sobre os documentos que estão sob a sua 

guarda. Vale dizer: eventual desclassificaçãO, por este Ministério, não afasta as hipóteses do dever de 

sigilo, especialmente as LEGAIS (tal qual o sigilo bancário, comercial e fiscal) a que está sujeito o 

BNDES. 

Outrossim, deve-se esclarecer que, com relação às informações constantes das atas da CAMEX 

ou processos que tramitam neste Ministério, deve-se buscar sempre junto ao BNDES, enquanto 

responsável pela relação bancária com clientes, a definição fundamentada sobre se estão ou não tais 

informações albergadas pelo sigilo bancário, haja vista que a relação entre cliente e instituição 

financeira não se faz no âmbito do MDIC, sendo, apenas, trazidas tais informações para o seio do 

ministério no processo de fixação, pela CAMEX, das "diretrizes para a política de financiamento dos 

exportações de bens e de serviços, bem como para a cobertura dos riscos de operações a prazo, inclusive 

as relativas ao seguro de crédito às exportações". 

CONSIDERAÇÕES FINAIS. DA RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 

Finalmente, cumpre registrar o recebimento, pelo MDIC, do Ofício n 2  467/GAB/PGR, em que o 

Excelentíssimo Senhor Procurador-Gera) da República encaminha a Recomendação n
9  

16/2015/MPF/PR/DF, subscrita pelo Procurador da República Anselmo Henrique Cordeiro Lopes e 

originada do Inquérito Civil na. 1.16.000.001545/201 4-21 , que conclui por recomendar ao MDIC que 

"confira a devida publicidade, de forma transparente e republicana, a todos os documentos referentes a 
negociações para financiamentos entre a Repúblico federativa do Brasil e outros Estados estrangeiros 

ou pessoas jurídicos de Direito Internacional Público que impliquem ou possam implicar despesas e/ou 

receitas públicos e/ou transferências financeiros ou que possam, por qualquer modo, vir a onerar o 
patrimônio público federal, respeitando a excepcionalidade da decretação de sigilo de documentos 
públicos e a impossibilidade legal de se obstar o controle cidadão sobre a gestão de bens e recursos 

públicos". 

Anota ainda que, "em caso de existência de dados nos mencionados documentos que possam 

comprometer u segurança do Estado ou da sociedade, na forma do que estabelece a Lei de Acesso à 

Informação (...), RECOMENDA -5E  ao MDIC que, em vez de decretar o sigilo integral dos documentos 

, descritos nesta RECOMENDAÇÃO, promovo sua devida publicidade restringindo a publicidade e o 

conhecimento público somente dos palavras, expressões e símbolos cujo resguardo seja eSsencial à 
proteção da segurança do Estado ou da sociedade, promovendo tal proteção de dados sigilosos 

mediante a aposição de tarjas negras ou outros recursos equivalente". 

Dessa forma, a adoção das providências então sugeridas vai ao encontro da posição manifestada 

pelo MPF na aludida recomendação, sendo certo, inclusive, que caberá — . como já cabe — às áreas 

técnicas desse Ministério, sempre que houver pleito de acesso à informação, analisar, 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53193083.



Continuação do PARECER 0369-1.8-2015/JB/CONJUR/WDIC 

\pormenorizadamente e pontualmente, se e hipótese de sigilo específico que deva ser resguardado, .. 

quando poderá se fazer a supressão de partes do documento, ou mesmo a negativa quando não for 
possível tal supressão. 

CONCLUSÃO. 

Ante o exposto, TUDO NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO,  conclui-se que há base legal para a 
realização de revisão, de ofício, da classificação das informações, par parte do Sr. Ministro, desde que 
presentes elementos a ensejarem tal revisão. 

Outrossim, deverá ser mantida a observância do sigilo das informações bancárias e financeiras 
porventura detidas por órgãos e entidades vinculados a este Ministério, ex vi da Lei Complementar n 9  
105/2001, esclarecendo-se competir a tais entes, em especial ao BNDES (quando for o caso) a 

verificação, caso a caso, acerca da sua incidência. 

Por fim, as informações eventualmente desclassificadas deverão ser encaminhadas ao Arquivo 

Nacional ou ao arquivo permanente do MDIC, para fins de organização, preservação e acesso, devendo, 
ainda, ser divulgado na Internet, até o dia 1 9  de junho, o rol das informações desclassificadas nos 
últimas 12 meses (arts. 40 e 45, I, do Decreto n 9  7.724/2012). 

É o nosso parecer. 

Brasília, 13 de maio de 2015. 

Josélduardo Guimarães Barros 

Procurador Federal 
Consultor Jurídico/MDI C 

DESPACHO DO MINISTRO  

Considerando o disposto no artigo 42 17  da Lei Corp 	ielar n 9  73/1993, APROVO  o Parecer n9 0369- 
1.8-2015/.1B/CONJUR/MDIC, de lavra do Consultcir1di o/desta/Pasta. 

./ 
Brasilia„'M de Paio de 015. 

Arma 	Monteiro 

Ministro de Est o do Desenvolvimento, 

I ndústri á Comércio Exterior 

17 
1C n 5  73/1993: "Art. 42. Os pareceres das Consultorias Jurídicas, aprovados pelo Ministro de Estado. pelo Secretácio.Geral e . 

pelos titulares das demais Secretarias da Presidência da República ou pelo Chefe do Estado-maior das Vorcas Armadas, 

obrigam, também. os respectivos órgãos autónomos e entidades vinculadas". 

Página 13 de 13 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53193083.



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR. 
GABINETE DO MINISTRO 

DESPACHO DO MINISTRO 
Em 20 de maio de 2015 

O MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
EXTERIOR, na forma do disposto no art. 35, do Decreto n° 7.724, de 16 de maio de 2012, 

Considerando Os termos do Parecer N° 0369-1.8-2015/.1B/CONJUR/MDIC, de 

13/05/2015; 

Considerando que não mais se justificam os prazos máximos de restrição de 
acesso r informação classificada neste Ministério até a presente data, sob o Código de•indexação 

nO 5?.002.00037,1/2012-17.S.14.15/01/2008.14/01/2023.N. tendo em vista que as informações 
constantes do documento prote2ido, nesse momento, não se mostram aptas a pôr em risco a 
condução de negociações ou relações internacionais do Pais, bem como não havendo indicativo 
especifico que haja, em seu bojo, informações que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso 

por outros Estados; 

Considerando não haver mais a necessidade da permanência das razões da 
classificação, pelos motivos acima citados; e 

Considerando que não há possibilidade de danos ou riscos decorrentes da 
divulgação ou acesso irrestrito das referidas informações, inclusive pelo fato de a lei resguardar o 
sigilo das informações eventualmente protegidas i i)or sigilo bancário ou comercial. 

RESOLVE: 

DESCLASSIFICAR, nos termos do art. 35 do Decreto 11 0  7.724, de 2012. a 

informação cm questão. 

Encaminhe-se a informação desclassificado ao Arquivo Nacional, para fins de 
organização, Reset vagão e acesso, nos termos do aut. 40 do Decreto n' 7.721, de 2012. 

Oromova-se a inclusão, na Internet, da informação em questão dentro do rol das 
informações desclassificadas. nos termos do art. 45, I, do Decreto n° 7.724, de 2012. 

Por fim, ainda nos termos do 
2015/.113/CONJUR/MDIC, recomenda-se à CAJ ÍK  

que couber, o disposto nos arts. 5 0, §20  e , 
atendimento dos pedidos formulados com base a'S 

.///" 
,,ü2.íVI ANO MO MUI RO 

acima referido Parecer N° 0369-1.8- 
a COFIG "ao BNDES que observem, no 

ecret n'• 7.724, de 2012. na análise e 
Capitulo IV do citado Decreto. 
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR 
GABINETE DO MINISTRO 

- 	TERMO DE CLASSIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO 

• ÓRGÃO/ENTIDADE: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
EXTERIOR (MDIC) 

CÓDIGO DE INDEXAÇÃO: 52002.00037 I /20I2-17.S. 14. I 5/01/2008.14/01 /2023.N 

GRAU DE SIGILO: Secreto 

CATEGORIA: Negociações Internacionais. 

TIPO 	DE 	Memorando 	de 	entendimento, 	protocolos, 	atas, 	pareceres, 
correspondências, notas técnicas referentes às negociações para concessão de financiamento do 
Brasil ao Governo de Cuba. 

DATA DE PRODUÇÃO: DIVERSAS 

FUNDAMENTO LEGAL PARA CLASSIFICAÇÃO: inciso II, art. 23 da Lei n° 12.527/2011; incisos II e 
III, art. 25 do Decreto n° 7.724/2012. 

RAZÕES PARA A CLASSIFICAÇÃO: 
(sigilo idêntico ao grau de sigilo do documento): 

As informações produzidas no âmbito das negociações para concessão de financiamento do Brasil 
ao Governo de Cuba contêm dados que prejudicam. ou põem em risco a condução de outras 
negociações bilaterais e as relações internacionais do 'Brasil, bem como envolvem informações 
que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais, 
estando a atribuição de sigilo em conformidade com 'inciso II, art. 23 da Lei n° 12.527/2011 e com 
os incisos II e III, art. 25 do Decreto n°7.724/2012. 

Os 	financiamentos 	negociados 	com 	o 	Governo 	cubano 	são 	amparados • no 	Protocolo 	de 
Entendimento sobre Cooperação Econômica e Comercial entre Brasil e Cuba, de 2008, que 
estabeleceu um crédito de USD 600 milhões, utilizados durante 4 anos, com condições de 
financiamento específicas de acordo com cada projeto priorizado pelo Governo cubano, com os 
interesses políticos e comerciais brasileiros, bem como as contrapartidas mitigadoras apresentada 
por Cuba. Nas condições de financiamento fica explicitado, além do prazo e do período de carência, 
o custo financeiro da operação que envolve custo de captação, administrativo e de oportuniri:cle do 
[MIJES. parcela do PROEX Equalização paga (a fundo perdido pela União) para reduzir esse custo, 
bem como a taxa de prêmio relativa ao seguro de crédito coberto pelo FGE:-., que leva em conta a 
avaliação de risco do país :mportador. 

A divulgação dessas informações pode prejudicar a negociação de outros financiamentos brasileiros 
com terceiros paises, considerando que as condições comerciais e financeiras acordadas, apesar de 
seguirem parâmetros internacionais, podem sofrer variações em função de características 
específicas. A socialização indiscriminada de condições pode inviabilizar outros projetos e levantar 
questionamentos desnecessários. Por outro lado, pode não ser favorável para o relacionamento do 
Governo cubano com 'outros países credores ou potencias credores, além de resultar em 
constrangimentos diplomáticos. 

PRAZO DA RESTRIÇÃO DE ACESSO: 15 anos 

DATA DE CLASSIFICAÇÃO: 18/06/2012 

AUTORIDADE CLASSIFICADORA 
Nome: Fernando Damata Pimentcl 

. 

Cargo: Ministro de Estado 

AUTORIDADE RATIFtCADORA Nome: 

g SECRETO
,k 
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CAMEX 

(guando aplicável) Cargo 

DESCLASSIFICAÇÃO em .2_j /!).. 	/ ,-Qe)j _5"  
(guando aplicável) 

Nome ' 	/11(7/1/1 6/44 k//'  

Cargo: /14/Íiyf 	y 

F?ECLASSIFICAÇÃO em . 	_/ 	/ Nome 

(guando aplicável) Cargo: 

REDUÇÃO DE PRAZO em 	/ Nome: 

(quando aplicável) Cargo: 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO em 	/ Nome: 

(guando aplicável) 

--- 
Cargo: 

-"? --h 
ASSI 	TARA DÁ pseiTORIDADE . 	, CLASSIFICADORA 
/ 	/ / 

/"Ul3A ASS.INI 	DA /U ORIDADE RATIFICADORA (quando aplicável) 

ASSíLIAÍUA/AUTORIDADE responsável por DESCLASSIFICAÇÃO (guando aplicável) 
/ 

/ 
ASSINAT 	A DA AUTORIDADE responsável por RECLASSIFICAÇÃO (quando aplicável) 

ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por REDUÇÃO DE PRAZO (quando aplicável) 

ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por PRORROGAÇÃO Dr PRAZO (quando aplicável) 

_ 
0".1•WEeniXaMX~Zat-e-~t"Sn'fr• ■ V 04,1 Mar^ el 	f"A" 	6•0•1, f.? 

) 	 t; 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Procuradoria da República no Distrito Federal 
Núcleo de Combate à Corrupção 

Referência: IC n° 1.16.000.001545/2014-21 
Despacho n° 	/2015 

DESPACHO 

A fim de instruir o inquérito civil em epígrafe, e considerando a ausência de 

respostas adequadas a diversos ofícios expedidos no bojo do presente procedimento, determino a 

adoção das seguintes diligências: 

Oficie-se novamente ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio (MDIC), requisitando que apresente, em 10 dias úteis, cópia integral, 

em meio digital, de todos os memorandos, ofícios, atas de reunião, 

correspondências, papéis de trabalho, notas técnicas e outros documentos ou 

minutas de documentos relativos às tratativas entre os Estados do Brasil e de Cuba 

sobre o apoio financeiro brasileiro a investimentos no Porto de Mariel; 

Oficie-se ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), requisitando que apresente, em 10 dias úteis: 

2.1 Cópia integral, em meio digital, de todos documentos contratuais, pré-

contratuais e de execução contratual que digam respeito ao financiamento, 

pelo BNDES, de obras no Porto de Mariel, em Cuba; 

2.2. Cópia integral, em meio digital, de todos os memorandos, ofícios, atas 

de reunião, correspondências, papéis de trabalho, notas técnicas e outros 

documentos ou minutas de documentos relativos ao financiamento de 

atividades e obras no Porto de Mariel, cm Cuba; 

2.3. Informações detalhadas 'sobre o histórico do financiamento de obras no 

Porto de Mariel; 

1 

SOAS 604, Lote 23, Sala 115, Brasília-DF -- CEP: 70.200-640 
Tel.: (61) 3313-5268 / Fax: (61) 3313-5685 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDÉRAL 
Procuradoria da República no Distrito Federal 
Núcleo de Combate à Corrupção 

2.4. Informações sobre os planos de trabalho e detalhamento de custos das 

obras de reforma do Porto de Mariel; 

2.5. Informações detalhadas sobre os prazos e condições de pagamento do 

financiamento de obras e serviços no Porto de Mariel; 

2.6. Informações detalhadas sobre as garantias prestadas para o 

financiamento, pelo BNDES, de obras e serviços no Porto de Mariel; 

2.7. Cópia de todos os documentos de pagamentos (recibos, notas fiscais 

etc.) vinculados ao contrato de financiamento de obras e serviços no Port. 

de Mane]; 

2.8. Informações detalhadas sobre o cumprimento da Resolução n° 50/93 do 

Senado Federal no bojo do contrato de financiamento do BNDES aqui 

investigado; 

2.9. Relação completa de todos os financiamentos prestados à construtora 

Odebrecht para a realização de obras fora do Brasil entre os anos de 2005 e 

2015. 

3. Oficie-se à construtora Odebrecht, requisitando que apresente, em 10 dias 

úteis: 

3.1. Cópia integral, em meio digital, de todos documentos contratuais, pré-

contratuais e de execução contratual que digam respeito ao financiamento, 

pelo BNDES, de obras no Porto de Mariel, em Cuba; 

3.2. Informações detalhadas sobre contratos e execução de obras no Porto 

de Mariel, em Cuba, bem como planos de trabalho, composições de custos, 

BDI aplicado, prazos e condições contratuais, garantias prestadas, 

repactuações e cronograma de desembolsos, informando, ainda, se houve 

concorrência ou qualquer forma de processo seletivo para fins de 
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contratação com o Estado cubano; 

3.3. Cópia integral, em meio digital, de todos os documentos contratuais, 

pré-contratuais e de execução contratual relacionados a negócios jurídicos 

firmados com o Estado de Cuba, que tenha relação direta ou indireta com a 

construção ou reforma do Porto de Mariel; 

3.4. Relação completa de todos os contratos de financiamentos firmados 

com o BNDES que tenham por objeto obras no exterior, entre os anos de 

2005 e 2015; 

3.5. Relação completa de todos os contratos e aditivos contratuais firmados 

com o Estado de Cuba entre os anos de 2005 a 2015. 

Oficie-se à empresa de consultoria Noronha Engenharia S/A, requisitando 

que apresente, em 10 dias úteis: 

4.1. Cópia de todos os contratos de prestação de serviços que guardem 

alguma relação — direta ou indireta — com as obras de reforma do Porto de 

Mariel; 

4.2. Cópia dè todos os documentos que sejam resultado da consultoria 

prestada para o controle de qualidade de projetos de diversas estruturas do 

Porto de Mane'. 

Oficie-se ao Banco Central do Brasil (BACEN), a fim de que, no prazo de 

30 dias úteis, apure e apresente conclusões sobre possível descumprimento das 

normas contidas na Resolução n° 3.219/2004 do BACEN, em especial em relação 

à equalização de taxas de juros, por parte do BNDES c da construtora Odebrecht, 

no que tange ao contrato de financiamento de obras e serviços no Porto de Mariel, 

em Cuba. 
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6.8. Eventual descumprimento da Resolução n° 50/93 do Senado Federal; :  
• 
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6. 	Oficie-se ao Tribunal de Contas da União (TCU), enviando-se 

cópia integral do presente procedimento, a fim de que, no prazo de 30 dias úteis, 

informe se há tomada de contas ou procedimento em curso no âmbito do TCU que 

tenha por objeto o financiamento, por parte do BNDES, de obras e serviços no 

Porto de Mariel, em Cuba. Em caso negativo, requer-se que receba o TCU o ofício 

desta Procuradoria da República como representação, a fim de apure eventuais 

irregularidades no contrato de financiamento firmado pelo BNDES e a construtora 

Odebrecht para a execução de obras e serviços no Porto de Mariel. Requisite-se ao 

TCU, nas duas hipóteses, que apure, em especial, a ocorrência das seguintes 

eventuais irregularidades: 

6.1. Possível superfaturamento da obra e dos serviços financiados 

(considerando a composição de custo e o BDI eventualmente aplicado 

formal ou informalmente); 

6.2. Possível irregularidade do financiamento em razão do valor efetivo 

financiado (valor da obra) ser possivelmente superior ao valor do serviço de 

engenharia exportado que justifica o emprego de recursos do Programa de 

Financiamento às Exportações (PROEX); 

6.3. Possível desembolso irregular das parcelas do financiamento; 

6.4. Possível amortização irregular do financiamento; 

6.5. Ausência de fiscalização e controle efetivo e imparcial das obras e .dos 

desembolsos; 

6.6. Prazo possivelmente excessivo para amortização do financiamento; 

6.7. Eventual descumprimento da norma contida no art. 52, V, da 

Constituição da República; 
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6.9. Eventual descumprimento da Resolução n° 3.219/2004 do Banco 

Central do Brasil (BACEN), em especial em relação à equalização de taxas 

de juros; 

6.10. Possível incompatibilidade entre o risco objetivo do financiamento e 

as taxas de juros aplicadas; 

6.11. Possível incompatibilidade entre as taxas de juros empregadas no 

financiamento e os juros praticados no mercado internacional; 

6.12. Possível incompatibilidade entre o risco do financiamento e as 

garantias oferecidas pela construtora Odebrecht e/ou pelo Estado de Cuba; 

6.13. Eventual prazo excessivo de equalização de taxas de juros; 

6.14. Eventual percentual excessivo de cobertura de risco político; 

6.15. Possível violação das normas da Lei n° 10.184/2001; 

6.16. Eventuais irregularidades diversas. 

7. Oficie-se à Controladoria- Geral da -União, enviando-se cópia integral do 

presente procedimento, requisitando que, no prazo de 30 dias úteis, instaure 

procedimento de fiscalização e controle interno a fim de apurar eventuais 

irregularidades no contrato de financiamento firmado pelo BNDES e a construtora 

Odebrecht para a execução de obras e serviços no Porto de Mariel, apulando, em 

especial, a ocorrência das seguintes eventuais irregularidades: 

7.1. Possível superfaturamento da obra e dos serviços financiados 

(considerando a composição de custo e o BDI eventualmente aplicado formal ou 

informalmente); 

7.2. Possível irregularidade do financiamento em razão do valor efetivo 

financiado (valor da obra) ser possivelmente superior ao valor do seryiço de 
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engenharia exportado que justifica o emprego de recursos do Programa de 

Financiamento às Exportações (PROEX); 

7.3. Possível desembolso irregular das parcelas do financiamento; 

7.4. Possível amortização irregular do financiamento; 

7.5. Ausência de fiscalização c controle efetivo e imparcial das obras e dos 

desembolsos; 

7.6. Prazo possivelmente excessivo para amortização do financiamento; 

7.7. Eventual descumprimento da norma contida no art. 52, V, da 

Constituição da República; 

7.8. Eventual descumprimento da Resolução n° 50/93 do Senado Federal; 

7.9. Eventual descumprimento da Resolução n° 3.219/2004 do Banco 

Central do Brasil (BACEN), em especial em relação à equalização de taxas 

de juros; 

7.10. Possível incompatibilidade entre risco objetivo do financiamento e as 

taxas de juros aplicadas; 

7.11. Possível incompatibilidade entre as taxas de juros empregadas ri. 

financiamento e os juros praticados no Mercado internacional; 

7.12. Possível incompatibilidade entre o risco do financiamento e as 

garantias oferecidas pela construtora Odebrecht e/ou pelo Estado de Cuba; 

7.13. Eventual prazo excessivo de equalização de taxas de juros; 

7.14. Eventual percentual excessivo de cobertura de risco político; 

7.15. Possível violação das normas da Lei ri° 10.184/2001; 
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7.16. Eventuais irregularidades diversas. 

Oficie-se ao Secretário-Geral das Relações Exteriores, requisitando, no 

prazo de 30 dias úteis, cópia integral de todos os memorandos, ofícios, circulares, 

atas de reunião, telegramas, correspondências, papéis de trabalho, notas técnicas e 

outros documentos ou minutas de documentos que, entre os anos de 2005 e 2015, 

mencionem o Porto de Mane' e/ou a construtora Odebrecht. 

Oficie-se à Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal, 

requisitando vista do inquérito policial n° 1.020/2014, para fins de extração de 

cópia integral. 

/ Brasília, 16 de junho de 2015. 

ANSELMO HENRIQUE CORDEIRO LOI"E 
Procurador da República 
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