
PROF. DR. RICARDO LODI RIBEIRO 

PROFESSOR ADJUNTO DE DIREITO FINANCEIRO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

DIRETOR DA FACULDADE DE DIREITO DA UERJ  

PRESIDENTE DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

 

PARECER 

 

CONSULENTES:  

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO RAMO 

FINANCEIRO, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM 

ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE 

JANEIRO, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS 

BANCÁRIOS DE SÃO PAULO E SINDICATO DOS EMPREGADOS EM 

ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE BRASÍLIA  

 

OBJETO: 

BNDES – LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM A UNIÃO. 

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.  CONTRADIÇÃO ENTRE OS INTERESSES DO 

BANCO E DO ENTE CONTROLADOR. ILEGITIMIDADE DA OPERAÇÃO. 

 

 

SUMÁRIO: 

I. A CONSULTA 

 

II. A ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE BANCOS PÚBLICOS À UNIÃO E AS 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VEDADAS PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL  

 

III. A CONSULTA FORMULADA PELO GOVERNO AO TCU 

 
IV. AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ILEGAIS E AS   SUAS CONSEQUÊNCIAS  

 

V. CONCLUSÕES 

 

 



 

2 

 

 

 

I. A CONSULTA 

 

1. Consulta-nos a Confederação Nacional dos Trabalhadores do 

Ramo Financeiro, o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do 

Município do Rio de Janeiro, o Sindicato dos  Empregados em Estabelecimentos 

Bancários de São Paulo e o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários 

de Brasília, a respeito da legitimidade da antecipação de pagamento efetuado pelo 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em operação de 

crédito realizada com a União, no valor de R$100 bilhões (cem bilhões de reais), à luz 

da Lei Complementar nº 101/00, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF),  

notadamente em relação ao seu artigo 37,II, que equipara à operação de crédito, vedada 

entre as intuições financeiras públicas e os entes federativos que a controlam, o 

recebimento antecipado de valores por parte dessas empresas, bem como da Lei das 

Sociedades Anônimas, Lei nº 6.404/76, cujo art. 115 proíbe o acionista majoritário de 

adotar medidas contra a companhia. 

 

2.   De acordo com as notas explicativas às demonstrações 

financeiras do BNDES, o banco liquidou antecipadamente, em dezembro de 2016, os 

seguintes contratos: (i) nº 896, com vencimento em março de 2029; (ii) nº 577, com 

vencimento em abril de 2050; (iii) nº 619, com vencimento em março de 2051; (iv) nº 

652/PGFN/CAT, com vencimento em junho de 2051; e (iv) parcialmente o nº 

703/PGFN/CAT, com vencimento em dezembro de 2051, totalizando R$ 100 bilhões 

de reais.  Tais contratos eram remunerados pela Taxa de Juros a Longo Prazo (TJLP), 

enquanto a manutenção desses valores no patrimônio do banco era remunerada pela 

SELIC, conforme regras de mercado.  Alegam consulentes que a remuneração pela 

TJLP, criada a uma taxa inferior à SELIC, foi estabelecida para fomentar investimento 

no setor produtivo e que a antecipação de pagamento causa não só prejuízo à 

instituição financeira, mas também restringe os seus objetivos institucionais de banco 

de fomento ao desenvolvimento econômico e social do país.  Sob o aspecto 

econômico-financeiro, deve ser destacado que não há custo fiscal relativamente aos 
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recursos disponíveis, e ainda não desembolsados pelo BNDES, haja vista que os 

mesmos são aplicados e remunerados à taxa SELIC e retornam ao acionista único e 

controlador do BNDES, a União, sob a forma de tributos e dividendos. 

 

3.  Tais operações foram realizadas pelo banco, a partir de decisão 

aprovada pelo Conselho de Administração do BNDES, em atendimento à solicitação 

realizada pelo Ministério da Fazenda.  Contundo, a sua realização foi precedida de 

consulta formulada pelo referido Ministério ao Tribunal de Contas da União, que 

concluiu pela legitimidade da operação, com base na interpretação sistemática do 

artigo 37, II da LRF, sob alegação de que a operação, conforme foi proposta, não 

ensejaria aumento do endividamento da União com o banco. 

 

4. É o exame da legitimidade da referida operação o objeto do 

presente estudo, o que será realizado a partir da compreensão do comando dos 

dispositivos do direito financeiro aplicáveis ao caso, bem como da análise da resposta 

à consulta ao TCU formulada pelo Governo.  Ao final, serão abordadas as 

consequências jurídicas advindas do implemento da operação. 

 

II) A ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE BANCOS PÚBLICOS À UNIÃO E AS 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VEDADAS PELA LEI DE RESPONSABILIDADE 

FISCAL  

 

5.   A LRF prevê um conjunto de normas que têm como objetivo 

precípuo preservar a higidez patrimonial dos bancos estatais, restringindo os meios 

que as entidades que as controlam dispõem para utilizar o seu poder societário em 

contrariedade com os interesses dessas instituições. A fim de atingir a essa finalidade 

a LRF veda a realização de operações de crédito (artigo 36), assim como outras 

operações a ela equiparadas (artigo 37), entre instituições financeiras e entidades 

controladoras. Ao longo desse estudo, verificar-se-á se a devolução antecipada de 

valores de um empréstimo, obtido por uma instituição financeira controlada por um 
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ente da Federação, é equiparável a uma operação de crédito vedada pela LRF. E ainda, 

no caso específico, se a devolução de valores do empréstimo obtido pelo BNDES com 

o Tesouro, causa dano à higidez patrimonial do BNDES, em contrariedade ao art. 115 

da Lei 6.404/76.  

 

6.   De fato, a LRF proíbe a realização de operações de crédito entre 

a União e os bancos por ela controlados, nos seguintes termos: 

“Art. 36. É proibida a operação de crédito entre uma instituição 
financeira estatal e o ente da Federação que a controle, na 
qualidade de beneficiário do empréstimo. 

        Parágrafo único. O disposto no caput não proíbe instituição 
financeira controlada de adquirir, no mercado, títulos da dívida 
pública para atender investimento de seus clientes, ou títulos da 
dívida de emissão da União para aplicação de recursos próprios. 

Art. 37. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados: 

I - captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo 
ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem 
prejuízo do disposto no § 7o do art. 150 da Constituição; 

II - recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder 
Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital 
social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da 
legislação; 

III - assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou 
operação assemelhada, com fornecedor de bens, mercadorias ou 
serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito, não 
se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes; 

IV - assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com 
fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços.” 

 

 

7.   De acordo com tal disciplina legal, são vedados não apenas a 

realização de operações de crédito em sentido estrito, o que é feito pelo artigo 36, a 

partir da definição do artigo 29, III, ambos da LRF, mas também as chamadas 

operações de crédito assemelhadas. Antes de examinar essas operações assemelhadas, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art150§7
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é preciso definir o que é juridicamente uma operação de crédito, no âmbito do contexto 

normativo em questão, a fim de evitar que outras relações jurídicas, que sejam de 

interesse da sociedade e das instituições financeiras oficiais, tenham que deixar de ser 

efetivadas. 

 

8.   Para tanto, o nosso Direito Financeiro positivo estabelece o 

conceito de operação de crédito, nos casos em que é devedora a pessoa jurídica de 

direito público, no artigo 29, III da LRF, em definição harmonizada com a do artigo 

3º da Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, a quem compete dispor e limitar as 

operações de crédito contraídas pelos entes federativos, de acordo com o artigo 52 da 

Constituição Federal. 

 

9.    Dispõe o artigo 29, III da LRF: 

“Art. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, são adotadas as 
seguintes definições: 

 III - operação de crédito: compromisso financeiro assumido em 
razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, 
aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores 
provenientes da venda a termos de bens e serviços, arrendamento 
mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de 
derivativos financeiros. ” 

 

10.    Por sua vez, dispõe o artigo 3º da Resolução do Senado nº 43/01: 

“Art. 3º Constitui operação de crédito, para os efeitos desta 
Resolução, os compromissos assumidos com credores situados no 
País ou no exterior, em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão 
e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento 
antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e 
serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, 
inclusive com o uso de derivativos financeiros. 

§ 1º Equiparam-se a operações de crédito: (Renumerado do 
parágrafo único pela Resolução n.º 19, de 2003) 

I - recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder 
Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital 
social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da 
legislação; 
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II - assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou 
operação assemelhada, com fornecedor de bens, mercadorias ou 
serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito; 

III - assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com 
fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços. 

§ 2º Não se equiparam a operações de crédito: (Incluído pela 
Resolução n.º 19, de 2003) 

I - assunção de obrigação entre pessoas jurídicas integrantes do 
mesmo Estado, Distrito Federal ou Município, nos termos da 
definição constante do inciso I do art. 2º desta Resolução; (Incluído 
pela Resolução n.º 19, de 2003) 

II - parcelamento de débitos preexistentes junto a instituições não-
financeiras, desde que não impliquem elevação do montante da 
dívida consolidada líquida. (Incluído pela Resolução n.º 19, de 
2003) 

 

11.    De acordo com as lições de Orlando Gomes1, ao definir os 

contornos do contrato que tem como objeto uma operação de crédito: 

“O uso do crédito está largamente difundido na sociedade moderna. 
Proliferam os negócios jurídicos cuja função econômica consiste 
precisamente na obtenção de um bem a ser restituído mais tarde, 
transmitido pela confiança depositada no adquirente e pelo 
interesse de quem o transfere de retirar uma utilidade econômica 
dessa transferência.  
O contrato de crédito, por excelência, é o mútuo. Na vida comercial, 
sobrelevam os contratos bancários: o desconto, o depósito, a 
abertura de crédito em conta corrente, o financiamento, e tantos 
outros.  
São pressupostos do crédito: 1º, o valor dado a crédito há de ser 
tomado do patrimônio da pessoa que o concede e transferido ao 
patrimônio da que o recebe; 2º, o valor dado a crédito há de ser 
transmitido em plena propriedade a pessoa que o recebe; 3º, o valor 
dado a crédito há de consistir em coisa fungível.” 

 

12.    Como se extrai das lições do mestre baiano, a operação de 

crédito pressupõe a transferência de propriedade dos recursos da instituição financeira 

para o mutuário, acarretando o reconhecimento, por parte deste, de um passivo.  De 

acordo com tal disciplina legal, são vedados não apenas a realização de operações de 

                                                           

1  GOMES, Orlando. Contratos. 17 ed. Atualização e notas de Humberto Theodoro Júnior. Rio de Janeiro: Forense, 

1996, p. 97.  
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crédito em sentido estrito, o que é feito pelo artigo 36, a partir da definição do artigo 

29, III, ambos da LRF, mas também as chamadas operações de crédito assemelhadas. 

À previsão de operações de crédito assemelhadas, seja na definição do artigo 29, III, 

seja nas vedações do artigo 37, não podem ser subsumidos quaisquer montantes 

constantes no passivo contábil da entidade pública., como o nascimento de débitos 

com instituições financeiras decorrentes do inadimplemento de obrigações contratuais, 

a partir da ausência de repasses de recursos para o pagamento de subvenções sociais 

pelos bancos públicos, por exemplo.  Não se pode confundir operação de crédito com 

o surgimento de um crédito em decorrência de um inadimplemento contratual ou de 

obrigação ex-lege, que, obviamente, não sofrem as mesmas restrições legais.   A 

expressão operação envolve um conjunto de meios convencionais empregados para 

atingir a um resultado comercial ou financeiro, não englobando a obrigação decorrente 

da prática de um inadimplemento contratual ou decorrente de lei. 

 

13.   Note-se que todos os institutos jurídicos elencados pelo artigo 

29 da LRF guardam traços comuns de semelhança, que delineiam o núcleo central de 

uma operação de crédito, há muito revelada pelo Direito Privado como sendo um 

contrato em que o credor transfere bens fungíveis (geralmente dinheiro) de seu 

patrimônio para o devedor, que se compromete a devolvê-lo, ou o seu equivalente da 

mesma espécie e quantidade, em determinado prazo. Assim, a operação de crédito dá-

se pela troca de uma prestação presente pela promessa de uma prestação futura, 

pressupondo a existência de um aspecto temporal e o elemento confiança. Quase 

sempre a celebração do contrato de operação de crédito envolve o pagamento de juros 

pelo devedor, o que, no entanto, não é elemento essencial do contrato. Aliás, a presença 

de juros em um contrato não o caracteriza como operação de crédito, uma vez que 

pode estar presente em qualquer relação contratual, especialmente quando destina-se 

a mensurar o inadimplemento no cumprimento da obrigação por uma das partes.   

 

14.   Vale ressaltar que esses elementos centrais estão presentes em 

todos os negócios jurídicos elencados pelo art. 29 e o seu §1º da LRF, bem como nos 

artigos 36 e 37 da LRF. Todos eles derivados da vontade, e não da lei.  Todos eles 

envolvendo a transferências de bens do credor para o devedor. Todos eles prevendo a 

restituição de tais valores para o credor. As formas jurídicas adotadas em cada um dos 
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negócios jurídicos acima aludidos preservam esses elementos essenciais das operações 

de crédito e a sua previsão pela lei revela uma enumeração exemplificativa que não se 

desprende destes, sequer, no que se refere à cláusula geral “operações assemelhadas”, 

que não alcança, pois fora dos limites possíveis oferecidos pelo texto, outros negócios 

jurídicos que não se assemelhem, a partir dos seus elementos centrais, com os 

enumerados no texto. 

 

15.   De acordo com essa similitude relacionada aos elementos 

constitutivos dos negócios jurídicos é possível inserir os tipos previstos no artigo 37 

da LRF entre as operações que são vedadas pela LRF.   Dentre eles, o que é mais 

importante para este estudo, está o inciso II, que veda o recebimento antecipado de 

valores de empresas em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a 

maioria do capital social com direito a voto.  E por qualquer dos sentidos possíveis que 

se confira à literalidade do texto, é forçoso reconhecer que a antecipação do pagamento 

de uma dívida que tem vencimento a longo prazo, se enquadra do dispositivo legal 

proibitivo da operação. 

 

16.    Senão vejamos.  Vimos que a operação de crédito tem como seu 

núcleo essencial a transferência de recursos do credor para o devedor, com a previsão 

da obrigação deste devolver o montante em determinado período de tempo, em geral 

acompanhado do pagamento de juros.  Tais operações encontram como negócio típico 

o mútuo.  Se o prazo para a restituição dos valores do devedor ao credor está sendo 

antecipado, sua situação contratual tornou-se mais gravosa do que a originalmente 

pactuada.  A obrigação que só deveria ser paga no futuro é antecipada com o seu 

pagamento imediato.  A entrega imediata pelo banco público de valor que só deveria 

ser entregue no futuro é o cerne da vedação contida no artigo 37, II, da LRF. 

 

17.    Tome-se por exemplo, mas sem perda de generalidade, uma 

operação de crédito que não envolva pagamento de juros, e na qual o principal é pago 

em uma única parcela ao fim do empréstimo. Note-se que, uma vez realizado o 

empréstimo, não é mais possível fazer referência a respeito da titularidade dos recursos 

mutuados sem considerar o aspecto temporal da apreciação. Durante a vigência da 
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operação de crédito tais valores são de plena propriedade do devedor. O credor apenas 

tem direito a receber o equivalente a esses montantes com os juros contratados no 

prazo fixado contratualmente para a liquidação da operação. No caso de uma 

liquidação antecipada, há uma transferência de recursos, do devedor para o credor, em 

um momento em que estes encontram-se no patrimônio do primeiro. 

 

18.   Portanto, a antecipação de pagamento é uma alteração de um 

dos elementos substanciais da relação jurídica, em que o devedor original cumpre 

obrigações em termos mais gravosos do que os que foram originalmente pactuados, 

em razão da modificação do elemento temporal do cumprimento da obrigação.  Afinal, 

pagar antes do prazo, sem alteração do valor devido, sempre é juridicamente uma 

obrigação mais onerosa do que a originalmente avençada.  

 

19.   Como é evidente, uma operação de crédito entre uma instituição 

financeira estatal e o ente da Federação que a controla não é, em tese, necessariamente 

danosa para a primeira. Não obstante, o art. 36 da LRF excluiu a possibilidade de 

realização dessas operações, a partir da memória recente do legislador a respeito de 

diversas experiências em que, devido a relação assimétrica entre instituições 

financeiras estatais e seus controladores, aquelas sofreram graves revesses.  O mesmo 

raciocínio, naturalmente, aplica-se às operações equiparadas pela lei à operação de 

crédito (art. 37). É que a vedação à realização de operações de crédito e assemelhadas 

é fruto de uma presunção legal absoluta de que essas operações são danosas para as 

empresas controladas. 

 

20.   Deste modo, a aplicabilidade da vedação do art. 37, II, da LRF 

não se subordina à existência de uma obrigação da instituição financeira desprovida 

de contrapartida pretérita.  Aplica-se a negócios bilaterais e unilaterais, sejam as 

obrigações da instituição financeira cronologicamente anteriores às da entidade 

federativa ou vice-versa.  Assim, não prospera o argumento, utilizado pelo TCU, como 

se verá mais detidamente no capítulo seguinte deste estudo, de que a vedação só teria 

eficácia em relação a operações que aumentassem o grau de endividamento do Estado 

com a instituição financeira por ele controlada.   
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21.   Vejamos porque no caso específico em estudo, a devolução de 

valores do empréstimo obtido pelo BNDES com o Tesouro, confirma as preocupações 

que levaram o legislador a vedar a realização de operações de crédito e assemelhadas, 

no âmbito da relação entre uma instituição financeira e um ente da Federação que a 

controla. 

 

22.   Nesse contexto valorativo protetivo das instituições financeiras 

oficiais contra a adoção de políticas fiscais a elas lesivas, fundadas no atendimento às 

necessidades de caixa ou no atingimento de metas contábeis, é forçoso reconhecer que, 

no caso concreto, a antecipação do pagamento para dezembro de 2016 de operações 

cujo vencimento se daria entre 2029 e 2051, e que eram remuneradas pela TJLP, no 

valor de R$ 100 bilhões, é negócio jurídico que só traz prejuízos ao BNDES.  O dano 

é evidente, uma vez que a higidez patrimonial de uma instituição financeira depende 

da manutenção de adequado perfil de maturação dos seus passivos e de sua posição de 

liquidez. No caso específico do BNDES, esses níveis de adequação são estabelecidos 

à luz da sua missão de prestar apoio financeiro a projetos de investimento de longo 

prazo de maturação.   Essa atuação do BNDES visa ao preenchimento de lacunas nos 

mercados privados de financiamento em moeda local, em condições adequadas de 

custos e prazos imprescindíveis para o financiamento de projetos de desenvolvimento 

de longo prazo, em particular projetos de infraestrutura. 

 

23.   Vale considerar que empréstimos em moeda nacional com perfil 

de vencimento de quarenta anos, como os aportes do Tesouro, não estão disponíveis 

mercado. Além disso, captação a custo de mercado, será certamente mais onerosa do 

que a remuneração à TJLP, que era a taxa de juros que remuneravam os empréstimos 

cuja liquidação foi antecipada.  Em resumo, a privação de montante tão elevado acaba 

por comprometer o papel do banco de fomentar as iniciativas econômicas e sociais por 

meio do oferecimento de crédito remunerados por juros menores.  Essa sempre foi a 

missão institucional do banco como descrito nos artigos 3º e 4º do Estatuto Social: 

“Art. 3º O BNDES é o principal instrumento de execução da política de 
investimento do Governo Federal e tem por objetivo primordial apoiar 
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programas, projetos, obras e serviços que se relacionem com o 
desenvolvimento econômico e social do País. 

Art. 4º O BNDES exercitará suas atividades, visando a estimular a 
iniciativa privada, sem prejuízo de apoio a empreendimentos de interesse 
nacional a cargo do setor público. ” 

 

24.   Com a descapitalização do banco em patamar tão elevado, já que a 

instituição necessita, segundo dados fornecidos pelos Consulentes, de cerca de R$ 150 bilhões 

anuais para realizar operações nos mesmos patamares de 2008 (período que antecede à política 

de captação de recursos mais baratos pelo banco), não procedem análises que procuram julgar 

a ociosidade de recursos de longo prazo com base na situação conjuntural de excepcional 

recessão.  

 

25.   Como se pode verificar, a antecipação de pagamento em questão não 

trouxe qualquer vantagem para a instituição financeira, apenas para o seu acionista 

controlador, a União, que, exercendo o seu poder, causa prejuízos muito expressivos ao banco, 

em violação à pauta valorativa que está por trás das vedações dos artigos 36 e 37 da LRF.  

 

26.   De outro lado, não se deve olvidar que o exercício do direito de voto 

pelo acionista controlador que considera-se abusivo ou conflitante com o interesse da 

companhia não viola apenas os artigos 36 e 37 da LRF, mas também o art. 115 da Lei 6.404/76, 

subsidiariamente aplicável ao BNDES, que determina que o acionista deve exercer o direito 

de voto de acordo com o interesse da companhia, sendo-lhe vedado participar de deliberações 

em que o seu interesse seja com o dela conflitante.  Dispõe o art. 115: 

“ Art. 115. O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da 
companhia; considerar-se-á abusivo o voto exercido com o fim de causar 
dano à companhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para 
outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, 
prejuízo para a companhia ou para outros acionistas.(Redação dada pela 
Lei nº 10.303, de 2001) 

§ 1º o acionista não poderá votar nas deliberações da assembléia-geral 
relativas ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a 
formação do capital social e à aprovação de suas contas como 
administrador, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10303.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10303.htm#art2
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modo particular, ou em que tiver interesse conflitante com o da 
companhia.(...)”              (Grifamos) 

 

27.   Esclarece José Edwaldo Tavares Borba2 a diferença entre o voto 

abusivo e o voto conflitante: 

“O voto, na sociedade anônima, não se destina a respaldar objetivos 
inferiores, determinando a lei que seja exercido no interesse da 
companhia. 

Cada acionista terá a sua versão do que convém à sociedade e votará 
conforme o seu entendimento, mas não poderá abusar de seu direito, 
transformando o voto em um “vale-tudo”, destituído de significado ético. 

O interesse da companhia deve, pois, nortear o voto do acionista, ao qual 
cumprirá avaliar esse interesse, adotando solução condizente. 

O legislador alude expressamente a duas modalidades e voto contrário ao 
interesse social, quais sejam: a) o voto abusivo; b) o voto conflitante. 

O voto abusivo envolve sempre um elemento subjetivo – o dolo – 
caracterizando-se pela intenção deliberada do acionista de causar dano à 
companhia ou a outros acionistas ou de obter vantagem indevida para si 
próprio ou para terceiros, em detrimento da companhia ou acionistas. 

O voto conflitante é o que coloca o acionista em situação de conflito de 
interesse com a companhia, configurando uma colocação inteiramente 
objetiva.  Ou seja, se o acionista, em dada matéria, tem interesse pessoal 
diverso do da companhia, estará, ipso facto, impedido de votar. (...) 

Todo voto contrário ao interesse social, quer se trate de voto abusivo, quer 
de voto conflitante, determina, como consequência, a obrigação de o 
acionista responsável indenizar a sociedade pelos prejuízos causados. ” 

 

28.   No caso em questão, ainda que não existam elementos concretos para 

afirmar, como já se tem feito, que houve dolo do Governo Federal dirigido à fragilização do 

BNDES em favor dos bancos privados, o que caracterizaria o voto abusivo, sempre dependente 

de uma apreciação subjetiva como esclarecido na lição acima, é forçoso reconhecer a 

                                                           

2  BORBA, José Edwaldo Tavares.  Direito Societário.  8. ed.  Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 343-344. 
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existência de voto conflitante, pois já se viu que a liquidação antecipada não atende, 

objetivamente, a qualquer interesse do banco, mas tão somente do Tesouro Nacional. 

 

29.   Tendo sido demonstrado que a liquidação antecipada das operações 

de crédito não trouxe qualquer vantagem ao banco, mas, ao revés, somente prejuízos, em 

benefício das políticas fiscais voltadas para o atingimento de metas contábeis da União, não 

há dúvida quanto ao exercício de voto conflitante por parte da União, equiparada em deveres 

e responsabilidades ao acionista controlador, nos termos do art. 238 da Lei nº 6.404/76, que 

estende tal disciplina às pessoas jurídicas de direito público controladoras das empresas 

públicas e sociedades de economia mista: 

        Art. 238. A pessoa jurídica que controla a companhia de economia 
mista tem os deveres e responsabilidades do acionista controlador (artigos 
116 e 117), mas poderá orientar as atividades da companhia de modo a 
atender ao interesse público que justificou a sua criação. 

 

30.   É importante ressaltar que a parte final do dispositivo acima citado 

autoriza a pessoa jurídica de direito público controladora a orientar a atividade da companhia 

ao atendimento do interesse público que justificou a criação da empresa.  No caso em questão, 

a atuação da União, ainda que alegadamente possa se pautar em interesse público concernente 

à redução do endividamento público, a partir da reversão das políticas anticíclicas de fomento 

aos investimentos estabelecidas pelo Governo eleito, notoriamente se afasta dos objetivos que 

presidiram a criação do BNDES, ainda como BNDE, pela Lei nº 1.628/513, de fomento da 

economia nacional.  Evidentemente, a atuação do Governo nesta operação não se coaduna com 

os objetivos públicos que levaram à criação do banco, mas a outros interesses que contra estes 

se contrapõem, ainda que possam ser identificados como vinculados ao interesse público, 

investigação que não é objeto deste estudo. 

 

                                                           

3   “Lei nº 1.628/51, Art. 8º Para dar execução aos objetivos desta Lei, bem como da Lei nº 1.518, de 24 de dezembro 

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

Nacional do Desenvolvimento Econômico, que também atuará, como agente do Govêrno, nas operações financeiras que se 

referirem ao reaparelhamento e ao fomento da economia nacional.” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L1518.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L1518.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L1474.htm#art3
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31.    Caracterizado o interesse conflitante entre a União e o BNDES, é o 

citado ente federativo responsável por indenizar o banco pelos prejuízos causados pela sua 

decisão em benefício próprio e em detrimento dele, e nula é a deliberação do controlador, 

como destaca Fábio Ulhoa Coelho4:  

“Em qualquer das duas modalidades de exercício irregular do direito de 
voto, o acionista responde, civilmente, pelos prejuízos que ocasionar.  A 
propósito, consigna a lei que o voto abusivo gera responsabilidade civil, 
mesmo que não tenha prevalecido, sendo certo que a mesma circunstância 
também se poderia estender ao conflitante.  Mas, se são iguais as 
consequências para o acionista votante, tanto no caso de abuso como no 
de conflito de interesses, no que diz respeito à validade da deliberação 
assemblear, deve-se atentar à diferença de tratamento da lei.  O voto 
abusivo nunca é causa de invalidação da assembleia, ou do resultado da 
votação; já o conflitante, se foi essencial, pode comprometer a validade 
desta. ” 

 

32.   De fato, o voto conflitante pode levar a anulabilidade da decisão se 

for decisivo, nos termos do §4º do art. 115 da Lei nº 6.404/76: 

“§ 4º A deliberação tomada em decorrência do voto de acionista que tem 
interesse conflitante com o da companhia é anulável; o acionista 
responderá pelos danos causados e será obrigado a transferir para a 
companhia as vantagens que tiver auferido. ”  

 

33.   Sendo a União a única acionista do BNDES, o voto conflitante por ela 

exercido é inafastavelmente decisivo, sendo, portanto, anulável a decisão que determinou a 

antecipação da liquidação de operações de crédito entre o referido banco e a sua controladora.   

 

34.   Por todas essas razões, seja à luz do art. 37, II, da LRF, que proíbe que 

as instituições controladas pela União antecipem pagamentos a ela, seja pelo exercício do 

poder controlador em divergência aos interesses da sociedade, é ilegal a antecipação da 

liquidação de operações de crédito realizada pelo BNDES em favor da referida entidade 

federativa que a controla. 

                                                           

4  COELHO, Fábio Ulhoa.  Curso de Direito Comercial, vol. 2.  5. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 313-314. 
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III) A CONSULTA FORMULADA PELO GOVERNO AO TCU 

 

35.   Informam os Consulentes que antes da realização da operação 

de liquidação antecipada dos créditos, o Governo Federal, por meio do Ministério da 

Fazenda, formulou consulta ao Tribunal de Contas da União (TCU) indagando sobre 

a legitimidade do negócio jurídico pretendido.  Tal consulta transformou-se no 

processo TC nº 018.441/2016-55, relatado pelo Ministro Raimundo Carreiro.  Embora 

não se encontre entre as suas missões constitucionais elencadas pelo art. 71 da 

Constituição Federal a resposta a consultas prévias formuladas pelo Poder Executivo, 

a Corte de Contas concluiu pela regularidade da operação, o que não vincula qualquer 

dos poderes da República e, dada à atipicidade do procedimento, nem mesmo ao 

próprio Tribunal. 

  

36.   A despeito disso, a conclusão do TCU pela legitimidade da 

operação de antecipação de liquidação de pagamento pelo BNDES é baseada na 

interpretação de que o artigo 37, II, da LRF não veda a antecipação de pagamento pela 

instituição financeira à entidade pública que a ela controla quando a operação não 

aumenta a dívida desta com a primeira.  Eis o resumo do pensamento revelado pelo 

Relator: 

“Ora, não é de boa técnica hermenêutica interpretar o inciso II dissociado 
do caput do art. 37, o que significa que o inciso II somente tem significado 
jurídico quando interpretado em conjunto com caput do mesmo artigo.  

Na mesma linha, o art. 37 não pode ser interpretado isoladamente, sem 
considerar que se trata de artigo inserido na Subseção I – “Da 
contratação” – da Seção IV – “Das operações de crédito” do Capitulo VII 
– “Da dívida e do endividamento. 

Quero com isso afirmar que não é qualquer recebimento antecipado de 
valores que está vedado pelo art. 37, inciso II, da LRF, mas apenas aquele 

que possa ser equiparado a uma operação de crédito, conforme disposto 

no caput do art. 37, e desde que essa operação de crédito implique ônus 

para o controlador, como, por exemplo, a obrigação de pagamento, ou 

ainda o aumento de dívida, coerente, portanto, como o assunto tratado 

em todo o Capítulo VII, que cuida “Da Dívida e do endividamento”. 

                                                           

5  TCU, Plenário, TC 018.441/2016-5, Rel. Min. Raimundo Carreiro, j. 26/10/2016, p. 7. 
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Portanto, não encontra amparo na boa hermenêutica a interpretação do 
inciso II que seja dissociado do caput do art. 37, assim como também não 
se concilia com a hermenêutica a interpretação do art. 37 que seja 
dissociada das demais disposições da LRF, em especial, do Capítulo VII, 
que cuida "Da dívida e do endividamento", e no qual referido artigo está 
inserido. 

Proceder dessa maneira — ou seja interpretar o art. 37, inciso II, da LRF 
de modo isolado - conduziria ao equivocado entendimento de que qualquer 
recebimento antecipado de valores estaria vedado, ainda que não se 

pudesse equipará-lo a uma operação de crédito que aplicasse ônus para 

o controlador. Referida interpretação conferida o art. 37, inciso II, da LRF 
um âmbito de aplicação substancialmente superior ao que a própria 
norma harmonicamente estabeleceu. 

É da natureza da norma jurídica ser concisa, o que impõe ao operador do 
direito o ônus de extrair do texto a norma coerente com o ordenamento 
jurídico. Nas palavras de Eros Grau ”não se interpreta direito em tiras" 
(GRAU, Eros. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do 
direito. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 42). Do mesmo modo, no presente 
caso, o art. 37, inciso II, da LRF não pode ser interpretado isoladamente. 

 Com esses fundamentos, entendo que o pagamento antecipado do BNDES 
ao Tesouro Nacional não configura operação de crédito que implique ônus 
para o controlador. Como bem demonstrado pela CEMAG, ocorrerá 
exatamente contrário, isto é, a redução da dívida pública. Por essas 
razões, entendo que eventual pagamento antecipado do BNDES ao 
Tesouro Nacional, nas hipóteses realizadas neste processo, não é a 
situação alcançada pela vedação contida do art. 37, inciso II, da LRF. ”  
           (Grifos no original) 

 

37.   A conclusão de que a aplicação da norma do art. 37, II, da LRF 

depende do agravamento do endividamento público do ente controlador não pode ser 

admitida por duas razões.  Em primeiro lugar, não é hipótese que se possa extrair de 

qualquer dos sentidos possíveis oferecidos pela literalidade do texto, uma vez que a 

norma não condiciona a sua aplicação aos casos em que a antecipação de pagamento 

aumenta o grau de endividamento do Estado com o banco, mas a todos os casos em 

que a União receba valores dos bancos antes do prazo previsto.  Em segundo lugar, e 

em consequência, o afastamento da aplicação da norma do art. 37, II, ao caso em estudo 

não se faria por meio de interpretação sistemática, como pretendido, uma vez que não 

se subsumiu ao seu comando uma situação que, embora oferecida por uma das 

possibilidades periféricas do texto, encontra-se em consonância com outras normas do 

ordenamento jurídico.  O que se pretende é negar a aplicação da norma a uma situação 

que se insere no seu texto de acordo com qualquer dos sentidos possíveis por ele 
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oferecidos, a partir da inserção de condicionantes não contidos no próprio texto para a 

aplicação da lei. Seria, em tese, um caso de redução teleológica, e não de interpretação 

sistemática.  E como a seguir se demonstrará, trata-se de redução teleológica 

equivocada uma vez que desconsidera os principais objetivos da norma. 

 

38.   Sobre a distinção dos fenômenos da interpretação restritiva e da 

redução teleológica é importante fazer um registro sobre os limites possíveis 

oferecidos pela literalidade do texto para a interpretação da lei.  Como destaca Ricardo 

Lodi Ribeiro6: 

É bastante encontradiça na doutrina a classificação da 
interpretação, quanto a sua extensão, em restritiva ou extensiva.  A 
maioria dos autores identifica haver interpretação restritiva quando 
o legislador diz mais do que pretende, cabendo então ao intérprete 
restringir a amplitude do texto que não traduz a intenção menos 
ampla do legislador.  Dentro dessa mesma linha de pensamento, a 
interpretação extensiva se dá quando o legislador diz menos do que 
pretende.  Caberia ao intérprete, neste caso, aplicar a lei aos casos 
que, embora não contidos nas palavras do texto, estivessem de 
acordo com a intenção do legislador.7 

Em que pese a grande aceitação dessa distinção na doutrina, vale 
ressaltar a dificuldade de sua aplicação prática.  Tal dificuldade se 
dá pelo ponto de partida, por demais subjetivista, que a 
classificação adota, pois quase sempre é problemática a verificação 
da intenção do legislador histórico, como se abordará ao longo 
deste estudo. 

No entanto, a interpretação pode ser classificada como restritiva ou 
extensiva a partir de um outro raciocínio, desenvolvido por Larenz.8  
De acordo com o autor, da ambigüidade das palavras utilizadas 
pelo legislador é possível se extrair um variável número de 
significados para cada conceito, a partir de uma interpretação do 
seu sentido literal possível.  De cada conceito, podemos extrair um 
âmbito nuclear, representado pelo sentido que, em primeiro lugar, 
é utilizado na linguagem corrente. No entanto, em tal conceito ainda 
estão abrangidas outras acepções, só algumas vezes levadas em 

                                                           

6  RIBEIRO, Ricardo Lodi.  Justiça, Interpretação e Elisão Tributária.  Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 96-97. 

7  Nesse sentido, e por todos, vide:  FERRARA, Francesco. Interpretação e Aplicação das Leis.  4.ed. Coimbra: Armênio 

Amado, 1987, pp. 149 a 151. 

8  LARENZ, Karl.  Metodologia da Ciência do Direito.  Tradução de José Lamego. 3.ed. Lisboa: Fundação Caloustre 

Gulbenkian, 1997, p. 501. 
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conta no uso lingüístico geral ou apenas utilizadas no uso especial.  
São os fenômenos contidos na chamada franja marginal do conceito.   

O limite da franja marginal nos é dado pela interpretação extensiva.  
Além desta, não há mais que se falar em interpretação, mas 
integração do direito.  Já a interpretação restritiva é aquela que 
coincide com o âmbito nuclear.  Aquém deste também não há 
interpretação, mas redução teleológica da lei. 

 

39.   Como se vê, a negativa de se aplicar a lei mesmo quando o caso 

concreto é descrito por qualquer dos sentidos que se possa validamente atribuir às 

palavras do texto, mesmo o mais restritivo, não se confunde com a interpretação da lei 

com leciona Karl Larenz9: 

“A redução teleológica comporta-se em relação à interpretação restritiva 
de modo semelhante à analogia particular em relação à interpretação 
extensiva.  O âmbito de aplicação da norma umas vezes reduz-se mais do 
que o indica o limite que se infere do sentido literal possível e outras vezes 
amplia-se.  Em ambos os casos, trata-se de uma continuidade de 
interpretação transcendendo o limite do sentido possível.  Como esse 
limite é fluido, pode ser duvidoso, no caso particular, se se trata ainda de 
uma interpretação restritiva ou já de uma redução teleológica.  A 
jurisprudência fala, não raras vezes, de interpretação restritiva – 
certamente a fim de dar, deste modo, a impressão de maior “fidelidade à 
lei”-, quando na realidade já não se trata de interpretação, mas de uma 
redução teleológica.  Mas se a redução está estritamente dirigida à 
própria teleologia da lei e se se têm em conta barreiras nela estabelecidas, 
que ainda havemos de mencionar, então não é  menos “fiel à lei” do que 
qualquer interpretação teleológica. 

Assim como a justificação da analogia radica no imperativo de justiça de 
tratar igualmente os casos iguais segundo o ponto de vista valorativo 
decisivo, também a justificação da redução teleológica radica no 
imperativo de justiça de tratar desigualmente o que é desigual, quer dizer, 
de proceder às diferenciações requeridas pela valoração.  Estas podem 
ser exigidas ou pelo sentido e escopo da própria norma a restringir ou 
pelo escopo, sempre que seja prevalecente, de outra norma que de outro 
modo não seria atingida, ou pela “natureza das coisas” ou por um 
princípio imanente à lei prevalecente, num certo grupo de casos. ” 

 

40.   Nesses termos, deixar de aplicar o art. 37, II da LRF às 

antecipações de pagamento que não envolvam o aumento do endividamento do ente 

público não é solução que possa se inserir no fenômeno hermenêutico, uma vez que se 

                                                           

9 LARENZ, Karl.  Metodologia da Ciência do Direito, p. 556-557.  
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traduz em verdadeira redução teleológica.  Mas seria admissível pelo ordenamento 

jurídico tal redução?  De acordo com a lição acima de Larenz, a redução teleológica é 

cabível quando a restrição do alcance da norma é exigida por seu próprio escopo.  No 

raciocínio desenvolvido pelo TCU, a norma deixaria de ser aplicável pois a 

antecipação de pagamento não agrava o endividamento do ente público.  Mas seria 

essa a intenção do legislador da LRF ao estabelecer um conjunto de regras que 

restringem a realização de operações de crédito entre as instituições públicas e as 

entidades federativas que as controlam? 

 

41.   Na verdade, a principal função dos artigos 36 e 37 da LRF é a 

proteção do patrimônio dos bancos públicos, a fim de evitar que as entidades que a 

controlem utilizem o seu poder societário para causar prejuízo a essas instituições, as 

levando ao colapso como ocorreu em passado recente em nosso país, conforme destaca 

Ricardo Lodi Ribeiro10: 

“Inicialmente, cumpre destacar que a norma do artigo 36 da LRF veio ao 
mundo jurídico em um panorama histórico dos anos de 1980 e 1990 em 
que os governos estaduais sangravam os bancos por eles controlados por 
meio de operações de crédito nunca saldadas e acima de suas capacidades 
de financiamento, o que acabou por levar a liquidação de quase todos eles.  
Deste modo, para evitar que o patrimônio dos bancos estaduais se esvaísse 
levando à sua destruição, com prejuízo de toda a sociedade, a LRF proibiu 
que os bancos públicos realizassem operações de crédito com os governos 
que os controlam. “  

 

42.   Não é outra a interpretação que a referida norma tem recebido 

da jurisprudência do TCU, como revela trecho do voto do relator, Ministro Augusto 

Nardes, no Acórdão nº 2461/201511, que recomendou a rejeição das Contas da 

Presidente da República em 2014: 

 “Por serem as instituições financeiras públicas sujeitas à vinculação aos 
ministérios ou secretarias estaduais, o art. 36 tratou de proibir, 
expressamente, a operação de crédito entre uma instituição financeira 
estatal e o ente da Federação que a controle. O objetivo da vedação não é 

                                                           

10  RIBEIRO, Ricardo Lodi.  A Hiperintegraçâo do Equilíbrio Orçamentário e o Golpe Parlamentar do Impeachment.  

Revista colunistas - direito do estado, ano 2016, num 123, disponível em  http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/ricardo-

lodi-ribeiro/ahiperintegracao-do-equilibrio-orcamentario-e-o-golpe-parlamentar-doimpeachment.  Acesso em 19/04/2017. 

11  TCU, Plenário, Tomada de Contas da Presidente da República de 2014, Acórdão nº 2461/2015, Rel. Min. Augusto 

Nardes, j. 07/10/2015, p. 600.  

http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/Ricardo-Lodi-Ribeiro/ahiperintegracao-do-equilibrio-orcamentario-e-o-golpe-parlamentar-doimpeachment
http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/Ricardo-Lodi-Ribeiro/ahiperintegracao-do-equilibrio-orcamentario-e-o-golpe-parlamentar-doimpeachment
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outro senão criar as condições para evitar o uso desmedido da força do 
ente controlador sobre suas instituições financeiras controladas, cuja 
indicação dos dirigentes sofre influência direta da cúpula do Poder 
Executivo. ” 

 

43.   No mesmo sentido, e mais explícito ainda, é a manifestação do 

relator, Ministro José Múcio Monteiro, no Acórdão nº 2523/201612, que recomendou 

a rejeição das Contas da Presidente da República em 2015: 

“Consoante discorrido no tópico precedente, a Lei de Responsabilidade 
Fiscal surge como uma forma de conter o abuso do poder de controlador 
sobre as instituições financeiras públicas, sendo a realização de operações 
de crédito não consensuais a forma mais visível desta prática de abuso do 
poder de império.  

Portanto, o bem jurídico tutelado pela LRF ao vedar, em seu art. 36, a 
realização de operações de crédito entre instituições financeiras e seus 
entes estatais controladores é, ao fim, a manutenção das finanças públicas 
em condições salutares, mediante equilíbrio, transparência e 
sustentabilidade dos gastos estatais, protegendo também, neste contexto, 
o Sistema Financeiro Nacional, vez que busca salvaguardar os bancos 
públicos. ” 

 

44.   Como se vê, entre os dias 05 a 26 de outubro de 2016, o Tribunal 

de Contas da União passou a interpretar de forma mais liberal os artigos 36 e 37 da 

LRF, inclusive modificando o seu fundamento de validade.  Se para rejeitar as contas 

da Presidente da República Dilma Rousseff em 2014 e 2015, a interpretação adotada 

foi rígida, tornando bem mais amplo o conceito de operação de crédito vedada, de 

modo a englobar até mesmo o inadimplemento de obrigações ex-lege, como o 

pagamento de subvenções econômicas, agora, responde a consulta do Governo Michel 

Temer de modo a admitir que incontestável operação de crédito entre a União e banco 

por ela controlado seja realizada a partir da introdução de condicionantes para a 

aplicação da vedação que não existem no texto: a inexistência de ônus para o 

controlador: 

 

                                                           

12  TCU, Plenário, Tomada de Contas da Presidente da República de 2015, Acórdão nº 2523/2016, Rel. Min. José Múcio 

Monteiro, j. 05/10/2016, p. 447.  
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45.   Vale destacar a mudança de postura por meio do cotejamento 

das duas decisões: 

Rejeição de contas do Governo Dilma Rousseff13: 

“Se algum juízo de ponderação entre os princípios da legalidade e da 
segurança jurídica pode ser aplicado ao processo específico que discute o 
financiamento de bancos públicos para pagamento de despesas primárias 
da União, o que é vedado pelo art. 36 da LRF, esse juízo se restringe aos 
efeitos do art. 33 do mesmo Diploma, que determina a nulidade das 
operações realizadas com inobservância de condições e proibições 
impostas pela referida Lei Complementar, com o consequente 
cancelamento mediante a devolução do principal, vedados o pagamento 
de juros e demais encargos financeiros.    

Neste parecer, cumpre avaliar os reflexos do financiamento forçado à 
margem da execução orçamentária e/ou financeira sobre as finanças 
públicas, assim como o uso flagrantemente desproporcional do poder dos 
órgãos da Presidência da República sobre as instituições financeiras 
federais sujeitas à supervisão ministerial prevista no art. 26 do Decreto-
Lei 200/1967, a despeito da vedação expressa e inequívoca fixada no art. 
36 da LRF, o que exige responsabilização e não modulação de efeitos da 
decisão que vier a ser proferida.” 

 

Resposta à Consulta do Governo Michel Temer14: 

“Portanto, não encontra amparo na boa hermenêutica a interpretação do 
inciso II que seja dissociado do caput do art. 37, assim como também não 
se concilia com a hermenêutica a interpretação do art. 37 que seja 
dissociada das demais disposições da LRF, em especial, do Capítulo VII, 
que cuida "Da dívida e do endividamento", e no qual referido artigo está 
inserido. 

Proceder dessa maneira — ou seja interpretar o art. 37, inciso II, da LRF 
de modo isolado - conduziria ao equivocado entendimento de que qualquer 
recebimento antecipado de valores estaria vedado, ainda que não se 

pudesse equipará-lo a um operação de crédito que aplicasse ônus para o 

controlador. Referida interpretação conferida o art. 37, inciso II, da LRF 
um âmbito de aplicação substancialmente superior ao que a própria 
norma harmonicamente estabeleceu. ” 

 

46.   De fato, são duas formas bem diferentes de identificar a intenção 

regulatória dos artigos 36 e 37 da LRF.  No primeiro caso, se tutela o interesse das 

                                                           

13  TCU, Plenário, Tomada de Contas da Presidente da República de 2014, Acórdão nº 2461/2015, Rel. Min. Augusto 

Nardes, j. 07/10/2015, p. 596. 

14  TCU, Plenário, TC 018.441/2016-5, Rel. Min. Raimundo Carreiro, j. 26/10/2016, p. 7. 
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instituições financeiras públicas, mesmo diante da inexistência dos elementos 

caracterizadores de uma operação de crédito.  No segundo caso, diante da 

incontroversa presença de uma operação de crédito, se negligencia por completo o 

interesse do banco público sob a alegação de que a operação é positiva para o Tesouro 

Nacional.  É difícil, à luz do Direito, explicar tamanha alteração da pauta valorativa 

adotada pelo Tribunal de Contas da União em tão poucos dias.  

 

47.   Na verdade, o que se pretende evitar com as normas dos artigos 

36 e 37 da LRF é que os entres federativos abusem do seu poder de controle sobre as 

instituições financeiras públicas, causando-lhe prejuízos em benefício dos interesses 

momentâneos do caixa do Tesouro.   Assim, a aplicação dessas normas deve ter como 

norte hermenêutico a preservação da higidez patrimonial e das atividades 

institucionais dessas importantes instituições nacionais.  Logo, a sua interpretação, seja 

por meio do método teleológico, seja pelo sistemático, deve levar em consideração a 

preservação do patrimônio dos bancos públicos contra os interesses imediatos do 

acionista majoritário.  Não é outra a pauta valorativa que deve presidir uma eventual 

redução teleológica dos dispositivos em análise.  Deste modo, não é lícito restringir o 

campo de aplicação das normas do artigo 36 e 37 da LRF a partir do exame do grau de 

endividamento estatal, mas sim com base na preservação dos interesses das próprias 

instituições financeiras e dos seus relevantes objetivos institucionais. 

 

48.   Em consequência, não é possível a restrição da aplicabilidade 

do art. 37, II, da LRF aos casos em que a União aumenta o seu grau de endividamento 

em relação à instituição financeira.  Tais casos, que se referem ao controle do 

endividamento público do ente federativo, são tutelados pelos tipos previstos no artigo 

29, III e 36 da LRF.  Porém, não são apenas essas situações que mereceram a atenção 

do legislador.  A vedação contida no inciso II do art. 37 tem um outro escopo.  Em 

dispositivo inserido na subseção II da Seção IV que trata das operações de crédito 

vedadas, proíbe a antecipação de pagamento das instituições financeiras aos entes 

federativos que a controlam.  É evidente que se há antecipação de pagamento em 

operação que equivale a de crédito tem-se um negócio jurídico bilateral entre o Estado 

e a entidade financeira por ele controlada em que uma das partes, o credor, assume a 

obrigação de transferir determinada quantia (prestação 1) em determinado tempo 
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(momento 1).  Em prazo futuro previamente fixado (momento 2), o devedor tem a 

obrigação de restituir o montante que foi emprestado, em geral acompanhado de juros 

(prestação 2).  Obviamente que a antecipação de pagamento não se refere ao momento 

1, que é o inaugural da operação, cujo termo é livre e originalmente fixado pelas partes.  

Em relação a esta, não cabe falar em antecipação de pagamento.  Este fenômeno se 

traduz na modificação do momento 2, por exemplo, em momento 1,2, ou qualquer 

outro número entre 1 e 2.  Sendo o dispositivo proibidor de antecipação de pagamento 

da instituição financeira para a entidade pública que a controla, e não vice-e-versa, 

resta evidenciado que o que o dispositivo em comento está a proibir é a antecipação 

por parte da instituição financeira da prestação 2 para momento anterior ao 

originalmente fixado.    

 

49.   Em outras palavras, existe uma obrigação que originalmente 

tinha outro vencimento, que, fruto de novação, teve o seu momento de liquidação 

antecipado.  Não há aqui em se cogitar de outra aplicação para o dispositivo, uma vez 

que a transferência de recursos do Estado para a instituição financeira por ele 

controlada não é vedada pela norma em comento, e sendo esta a primeira prestação em 

um contrato bilateral, não precisa ser objeto de novação.  Logo, quando a norma alude 

à antecipação de pagamento se refere à derradeira prestação do contrato de mútuo.  Ou 

seja, à liquidação da operação de crédito.  Não tem, portanto, outro sentido o 

dispositivo legal do art. 37, II, da LRF senão impedir que o Estado utilize o seu poder 

de acionista controlador para exigir que a instituição financeira por ele controlada 

antecipe a liquidação de uma operação de crédito cujo vencimento ocorrerá no futuro. 

 

50.   Diante do exposto, sendo a relação jurídica entre o BNDES e a 

União indiscutivelmente uma operação de crédito, e tendo havido o pagamento 

antecipado por solicitação do Governo Federal, há uma inegável violação do art. 37, 

II, da LRF, bem como do artigo 115 da Lei nº 6.404/76. 

 

IV) AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ILEGAIS E AS SUAS CONSEQUÊNCIAS   
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51.   Tendo sido demonstrada a ilegalidade da antecipação de 

liquidação da operação de crédito pelo BNDES em favor da União, cumpre destacar 

quais as consequências de seu implemento. 

 

52.   Em primeiro lugar, sendo uma decisão tomada a partir do voto 

conflitante exercido pelo acionista controlador, a decisão de promover a liquidação 

antecipada de operação de crédito entre o BNDES e a União é anulável, nos termos do 

§4º do art. 115 da Lei nº 6.404/76, gerando ainda o dever do acionista controlador de 

indenizar a instituição financeira prejudicada, como visto no item II deste estudo. 

 

53.    Do ponto de vista da violação do art. 37, II, da LRF, vale 

destacar que o art. 73 do mesmo diploma legal15 estabelece que as infrações aos 

dispositivos da mesma norma, no caso de autoridades federais, podem vir a ensejar: 

 

a) a cominação de crimes previstos no Código Penal, dentre eles, o crime 

de contratação de operação de crédito ilegal, tipificado pelo artigo 359-A, com 

redação dada pela Lei nº 10.028/00, nos seguintes termos:  

 “Contratação de operação de crédito 

  Art. 359-A. Ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito, interno 
ou externo, sem prévia autorização legislativa: (Incluído pela Lei nº 
10.028, de 2000) 

Pena – reclusão, de 1 (um) a 2 (dois) anos. (Incluído pela Lei nº 10.028, 
de 2000) 

Parágrafo único. Incide na mesma pena quem ordena, autoriza ou realiza 
operação de crédito, interno ou externo: (Incluído pela Lei nº 10.028, de 
2000) 

I – com inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei 
ou em resolução do Senado Federal; (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000) 

                                                           

15  “Art. 73. As infrações dos dispositivos desta Lei Complementar serão punidas segundo o Decreto-Lei no 2.848, de 7 

de dezembro de 1940 (Código Penal); a Lei no 1.079, de 10 de abril de 1950; o Decreto-Lei no 201, de 27 de fevereiro de 

1967; a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992; e demais normas da legislação pertinente.” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10028.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10028.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10028.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10028.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10028.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10028.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10028.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L1079.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0201.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0201.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm


 

25 

 

 

II – quando o montante da dívida consolidada ultrapassa o limite máximo 
autorizado por lei. (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)” 

 

b) a abertura de processo de impeachment do Presidente da República por 

crime de responsabilidade contra a guarda e o legal emprego dos dinheiros 

públicos, nos termos do art. 4º, VII, da Lei nº 1.079/50, combinado com o art. 

11.3, que tipifica a contratação de operação de crédito sem autorização legal,  

in verbis:  

“Art. 11. São crimes contra a guarda e legal emprego dos dinheiros 
públicos: 

3 - Contrair empréstimo, emitir moeda corrente ou apólices, ou efetuar 
operação de crédito sem autorização legal; ” 

 

c) a caracterização de improbidade administrativa prevista no art. 10, VI 

da Lei nº 8.429/92, consubstanciada na realização de operação financeira sem 

a observância das normas legais, de acordo com a seguinte redação: 

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao 
erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda 
patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos 
bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: 

 (...) 

VI - realizar operação financeira sem observância das normas legais e 
regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea; ” 

  

54.   No plano subjetivo, podem vir a responder, em tese, pelas 

infrações acima descritas a União, bem como as pessoas físicas que praticaram os atos 

em questão, nas medida das suas responsabilidades.  No caso dos efeitos civis, a 

responsabilidade é da União, com direito de regresso contra os agentes públicos da 

administração direta e da Diretoria e do Conselho de Administração do BNDES que 

aprovaram a operação.  No que se refere aos ilícitos penais e às improbidades 

administrativas, poderão vir a responder as referidas autoridades que aprovaram a 

antecipação de pagamento, ou seja, os agentes públicos da administração direta e do 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10028.htm#art2
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Conselho de administração do banco.  No caso de configuração de crime de 

responsabilidade, poderá ser processado o Presidente da República. 

 

 

V) CONCLUSÕES 

 

55.   Diante de todo o exposto, pode-se concluir que: 

 

a) a antecipação da liquidação de operações de crédito do BNDES junto à União, 

no valor de R$ 100  bilhões, é ilegal por violar o art. 37, II, da LRF, que proíbe 

a antecipação de pagamentos ao ente federativo por empresa por ele 

controlada; 

 

b) a referida operação causa prejuízo ao banco, em benefício do acionista 

controlador, por não trazer qualquer vantagem ao primeiro, mas, ao revés, só 

prejuízo, a partir do exercício do poder de controle deste sobre aquele; 

 
 

c) por esta razão, a operação também viola o art. 115 da Lei nº 6.404/76, que 

proíbe que o acionista controlador vote em detrimento dos interesses da 

sociedade, em favor dos seus próprios; 

 

d) não tem fundamento a consulta realizada ao TCU que concluiu pela 

legitimidade da operação, a partir do afastamento da aplicação do art. 37, II, da 

LRF, com base em elementos não contidos no seu texto e que subvertem a 

finalidade da norma, de proteção à higidez patrimonial e aos objetivos 

institucionais dos bancos públicos; 

 
 

e) a realização da liquidação antecipada poderá ensejar a obrigação da União 

ressarcir os prejuízos do BNDES, além de ser negócio jurídico anulável, em 
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razão da prevalência do interesse do acionista controlador sobre o divergente 

interessa do banco; 

 

f) além disso, os agentes públicos da administração direta, bem como os da 

Diretoria e do Conselho de Administração do BNDES, podem ser  

criminalmente responsabilizados, além de suas condutas poderem, em tese, ser 

enquadradas como improbidade administrativa; 

 
 

g) a aprovação de tal medida poderá ensejar a abertura de processo de 

impeachment do Presidente da República pela caracterização de crime de 

responsabilidade previsto no art. 11.3 da Lei nº 1.079/50. 

 

É como nos parece. 

 

Rio de Janeiro, 15 de maio de 2017. 

 

RICARDO LODI RIBEIRO 
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Acompanhamento destinado a avaliar a conformidade e eventuais impactos econômico-fiscais
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nos últimos anos pelo Tesouro Nacional ao BNDES. Análise das diligências e das manifestações das
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e eventuais impactos econômico-fiscais decorrentes de possível devolução antecipada de recursos,
no montante de R$ 100 bilhões, referentes a empréstimos concedidos nos últimos anos pelo
Tesouro Nacional ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de tagColegado, ante
as razões expostas pelo Relator, em:

9.1. Determinar ao Ministério da Fazenda, com fulcro no art. 43, inciso I da Lei 8.443/1992 e no art.
250, inciso II do Regimento Interno do TCU, que, caso seja efetivada a operação de pagamento
antecipado de parte dos valores devidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social à União:

9.1.1. encaminhe a este Tribunal documentos hábeis a demonstrar que a decisão acerca da forma
de pagamento, se em recursos financeiros ou em títulos públicos federais, foi tomada pelo BNDES e
que referida decisão foi rigorosamente fundamentada, explicitando as razões para a escolha de um
desses meios de pagamento em detrimento do outro, com a demonstração das vantagens do meio
de pagamento escolhido em comparação com o que foi preterido;

9.1.2. dê ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso ao público, das razões
invocadas pelo BNDES que motivarem eventual escolha da forma de pagamento, se em recursos
financeiros ou em títulos públicos federais, explicitando a redução da dívida bruta correspondente,
com a respectiva metodologia de cálculo, assim como os impactos observados sobre a política
monetária caso a devolução ocorra em espécie;

9.1.3. dê ampla divulgação, no Boletim de Subsídios do Tesouro Nacional ao BNDES e Finep, acerca
do impacto da operação sobre os subsídios creditícios projetados para os respectivos contratos que
venham a ser objeto de pagamento antecipado, ainda que parcial;

9.1.4. caso a operação de pagamento antecipado do BNDES se realize em recursos financeiros,
utilize a mesma fonte de recursos tanto para registro do recebimento da receita quanto para
registro da despesa quando do resgate de títulos em mercado;

9.1.5. encaminhe ao Tribunal de Contas da União, quando da realização de cada operação de
pagamento antecipado das dívidas do BNDES junto à União:

9.1.5.1. informações e documentos relacionados à formalização das operações (cópias de contratos,
pareceres, notas técnicas, etc);

9.1.5.2. informações e documentos que evidenciem o tratamento orçamentário e contábil dado à
operação, inclusive a fonte de recursos utilizada para registro do ingresso de receita;

9.1.5.3. o cronograma de resgate pelo Tesouro Nacional dos títulos no mercado com uso dos
recursos recebidos do BNDES, na hipótese de a operação ser concretizada em espécie;

9.1.6. encaminhe ao Tribunal de Contas da União, quando da utilização dos recursos, informações e
documentos que evidenciem o tratamento orçamentário e contábil dado à operação, que permitam
verificar que os recursos oriundos das operações de pagamento antecipado do BNDES foram
efetivamente utilizados no resgate de títulos públicos em mercado, até o limite dos recursos
recebidos nas respectivas operações.

9.2. Determinar ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com fulcro no art. 43,
inciso I da Lei 8.443/1992 e no art. 250, inciso II do Regimento Interno do TCU, que, caso seja
efetivada a operação de pagamento antecipado de parte dos valores devidos pelo citado Banco à
União, fundamente rigorosamente a sua decisão acerca da forma de pagamento, se em recursos
financeiros ou em títulos públicos federais, explicitando as razões para a escolha de um desses
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meios de pagamento em detrimento do outro, com a demonstração das vantagens do meio de
pagamento escolhido em comparação com o que foi preterido;

9.3. Dar ciência desta decisão às Secretarias-Executivas do Ministério da Fazenda e do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, ao Banco Central do Brasil, ao Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico e Social, às Comissões de Finanças e Tributação e de Fiscalização
Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, às Comissões de Assuntos Econômicos e de
Fiscalização e Controle do Senado Federal e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização do Congresso Nacional.

9.4. Restituir os autos à Semag para prosseguimento do feito.

Quórum:

13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Augusto
Nardes, Raimundo Carreiro (Relator), Ana Arraes e Vital do Rêgo (Revisor). 
13.2. Ministros que votaram em 26/10/2016: Benjamin Zymler (declaração de voto), Walton Alencar
Rodrigues, Augusto Nardes e Raimundo Carreiro. 
13.3. Ministra que não participou da votação: Ana Arraes. 
13.4. Ministro-Substituto convocado que votou com ressalva: André Luís de Carvalho (declaração de
voto). 
13.5. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira. 
13.6. Ministro-Substituto que votou em 26/10/2016: Weder de Oliveira.

Relatório:
Reproduzo, abaixo, na íntegra, a instrução produzida no âmbito da Semag, com a qual se
manifestaram de acordo os seus dirigentes (peças 54/56):

I - INTRODUÇÃO

Trata-se de processo de acompanhamento destinado a avaliar a conformidade e eventuais impactos
econômico-fiscais decorrentes de possível devolução antecipada de recursos, no montante de R$ 100
bilhões, referentes a empréstimos concedidos nos últimos anos pelo Tesouro Nacional ao Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

II - HISTÓRICO

O presente processo é decorrente de Comunicação do Exmo. Sr. Ministro-Relator Raimundo Carreiro,
lida no Plenário do TCU em 1º/6/2016 (peça 2), na qual destaca a divulgação pela imprensa da
intenção do Ministério da Fazenda solicitar ao BNDES a devolução parcial de recursos emprestados
pela União àquele banco público nos últimos anos.

Diante da materialidade e relevância do tema, foi solicitado a esta Secretaria de Macroavaliação
Governamental (Semag) a realização de estudos e acompanhamento da operação, “com o fito de
entabular os mencionados estudos e formular proposta de encaminhamento a este relator, a ser
oportunamente submetida ao descortino deste Colegiado” (peça 2, p. 3).

Por meio do Ofício 158/2016-TCU/Semag, de 30/6/2016 (peça 6), foi realizada diligência junto à
Secretaria-Executiva do Ministério da Fazenda, com objetivo de obter maiores informações sobre a
operação anunciada, sendo formulado, naquele documento 27 questionamentos acerca do tema.
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Em resposta, a Secretaria-Executiva do Ministério da Fazenda encaminhou o Ofício 11.003/SE-MF, de
15/7/2016 (peça 12), com os esclarecimentos pertinentes a cada questionamento objeto da diligência.
Foram encaminhados ainda os pronunciamentos da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) que subsidiaram as discussões preliminares da
operação no âmbito do Ministério da Fazenda:

A análise das respostas do Ministério da Fazenda aos questionamentos formulados, bem como da
legalidade da operação, foi realizada na instrução da Semag constante à peça 32 dos autos, da lavra
da Auditora Federal de Controle Externo Lucieni Pereira da Silva. Considerando a relevância das
ponderações, análises e conclusões havidas naquela ocasião para a decisão a ser tomada pelo
Plenário deste TCU, realiza-se a reprodução integral daquele documento.

III - INSTRUÇÃO SEMAG de 14/10/2016 (peça 32)

INTRODUÇÃO

Trata-se de Acompanhamento, com fulcro no arts. 241, inciso I, e 242, inciso II, do Regimento Interno
do TCU, destinado a avaliar a conformidade e os impactos econômico-fiscais da possível operação de
devolução de recursos no montante de R$ 100 bilhões, referentes a empréstimos concedidos nos
últimos anos pelo Tesouro Nacional ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES). A presente ação de controle é decorrente de Comunicação do Exmo. Sr. Ministro-Relator
Raimundo Carreiro, aprovada pelo Plenário do TCU em 1º/6/2016 (peça 2).

HISTÓRICO

Por meio do Memorando MIN-RC 11, de 27/5/2016 (peça 1), esta Secretaria de Macroavaliação
Governamental (Semag) tomou conhecimento da intenção do Ministério da Fazenda de solicitar ao
BNDES a devolução - nos próximos três anos - de R$ 100 bilhões relativos a empréstimos subsidiados
concedidos pelo Tesouro Nacional àquela instituição financeira.Em sequência, o eminente Ministro
Raimundo Carreiro submeteu à deliberação do colegiado desta Corte a proposta de
acompanhamento, a cargo da Semag, “(...) do desenrolar dessa matéria no âmbito do Ministério da
Fazenda, com vistas a assegurar a observância às normas de direito financeiro em vigor e a
preservação do interesse público” (peça 2, p. 3).

Autorizado o feito, procedeu-se à instrução preliminar (peça 2) para obtenção de informações
essenciais ao exame de mérito. Assim, mediante o Ofício 158/2016-TCU/Semag, de 30/6/2016 (peça
6), foi realizada diligência junto à Secretaria-Executiva do Ministério da Fazenda, solicitando-se
esclarecimentos aos 27 quesitos a seguir:

a.1) Qual o desenho geral da operação?

a.2) Qual o objetivo da operação?

a.3) A devolução dos recursos será realizada em partes ou em parcela única?

a.4) Quais as datas previstas para a devolução dos recursos?

a.5) A operação de devolução de recursos será realizada com qual instituição financeira?

a.6) Quais recursos serão devolvidos pela instituição financeira (títulos, Reais, outros)?

a.7) Caso os recursos sejam devolvidos em espécie, qual será o procedimento adotado pela União:
resgate de títulos em mercado?
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a.8) Quais os impactos da operação sobre a situação econômica, financeira e operacional da
instituição financeira envolvida?

a.9) Quais serão os impactos da operação sobre os compromissos já assumidos pela instituição
financeira envolvida?

a.10) Qual o impacto da operação sobre a dívida líquida e a dívida bruta da União?

a.11) Qual o impacto da operação sobre os resultados nominal, primário e juros nominais da União?

a.12) A quais contratos de empréstimo se referem os recursos que serão devolvidos pela instituição
financeira?

a.13) Qual o impacto da operação sobre o patrimônio de referência da instituição financeira
envolvida?

a.14) Qual o tratamento orçamentário a ser dado aos recursos que forem objeto da devolução
(amortização de dívidas, outras receitas de capital, etc)?

a.15) Qual o tratamento patrimonial a ser dado à operação?

a.16) Quais os impactos econômicos e monetários decorrentes da realização da operação?

a.17) Os recursos que serão devolvidos pela instituição financeira estarão vinculados a alguma
finalidade/despesa/órgão/fundo; ou serão recursos para livre utilização pela União?

a.18) Os recursos a serem devolvidos pela instituição financeira ficarão alocados em fonte específica?

a.19) Haverá a assinatura de algum contrato/termo/compromisso entre a União e a instituição
financeira envolvida?

a.20) A devolução dos recursos caracterizaria um financiamento da instituição financeira à União? Foi
feita alguma análise em relação ao disposto pelo art. 37 da Lei de Responsabilidade Fiscal?

a.21) Caso a devolução dos recursos ocorra em títulos públicos oriundos das emissões diretas ocorridas
de 2008 a 2014, haveria necessidade de alguma alteração dos contratos originais?

a.22) Na mesma hipótese da questão anterior, caso o BNDES não disponha mais do montante
equivalente (R$ 100 bilhões, ao que parece) em sua carteira para ser devolvido, como e com que
fundamentação ocorreria a devolução dos títulos não decorrentes daquelas emissões diretas ocorridas
de 2008 a 2014?

a.23) Quais políticas públicas deixarão de ser realizadas/implementadas ou precisarão ser
interrompidas/encerradas/postergadas em razão da devolução dos recursos a ser efetuada pela
instituição financeira?

a.24) Os contratos originais por intermédio dos quais os recursos foram emprestados à instituição
financeira estabelecem ou preveem cláusula que permite ou possibilite a devolução antecipada dos
recursos?

a.25) Haverá a necessidade de interveniência de outras entidades para que a operação possa ser
concretizada/pactuada?
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a.26) Em sua essência econômica, fiscal ou financeira, há alguma semelhança entre a operação de
devolução a ser empreendida e os programas de resgates antecipados de títulos que o Tesouro
Nacional já realizou em mercado? Que normativo fundamentou a realização destes últimos?

a.27) Estudos, análises, documentos, notas técnicas, pareceres jurídicos e instrumentos congêneres que
porventura tenham sido elaborados para análise/avaliação da operação.

Em resposta, a Secretaria-Executiva do Ministério da Fazenda encaminhou o Ofício 11.003/SE-MF, de
15/7/2016 (peça 12), com os esclarecimentos pertinentes a cada item objeto da diligência.
Adicionalmente, foram colacionados os pronunciamentos da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) que subsidiaram as discussões preliminares da
operação no âmbito do Ministério da Fazenda, a saber:

- Nota 10/2015/Gerat/Cofis/Supof/STN/MF-DF, de 6/10/2015 (peça 23);

- Nota Técnica 120/2015/Gabin/STN/MF-DF, de 10/12/2015 (peça 22);

- Parecer/PGFN/CAF 1.726/2015, de 2/12/2015 (peça 24);

- Parecer/PGFN/CAF 1.753/2015, de 9/12/2015 (peça 26);

- Parecer PGFN/CAS 1.771/2015, de 10/12/2015 (peça 25).

PROCESSOS CONEXOS

TC 022.684/2010-7

Processo de relatoria do Exmo. Ministro Aroldo Cedraz. Trata-se de levantamento conduzido pela
Semag com o objetivo de conhecer e examinar o rol de benefícios (programas e projetos) e as
respectivas políticas públicas, as fontes primárias de informações, a metodologia de cálculo,
destacando os benefícios explícitos (orçamento) e os não explícitos, a distribuição regional e as funções
de governo relacionadas aos benefícios e os financiamentos do Programa de Aceleração do
Crescimento – PAC.

O levantamento abrangeu, sobretudo, a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda –
SPE, a STN e o BNDES, inclusive devido aos vultosos subsídios, explícitos e implícitos, envolvidos nas
operações de crédito ao banco e de subvenções por meio dele concedidas, realizadas ao longo de 2009
e 2010.

O trabalho resultou no Acórdão 3.071/2012-TCU-Plenário que, dentre outros encaminhamentos,
determinou, nos termos do item 9.1.5, que SPE/MF elabore anualmente, em conjunto com a STN, com
relação às operações de crédito realizadas entre a União e o BNDES a partir de 2008, projeções que
permitam conhecer o montante total de benefícios financeiros e creditícios concedidos pela União,
contemplando os subsídios previstos para todo o período de duração dos empréstimos e apresentando
recorte específico para os quatro anos seguintes, informando os resultados e a metodologia ao TCU
até 31 de março de cada exercício, com fundamento no art. 71 da Constituição Federal, c/c o art. 36
da Lei 8.443/1992.

TC 007.722/2015-0

Processo de relatoria do Exmo. Ministro Raimundo Carreiro. Trata-se de auditoria de natureza
operacional, coordenada pela Semag, com participação da Secex-Estatais, com o objetivo de avaliar os
impactos das operações com títulos públicos emitidos diretamente ao BNDES, de 2008 a 2014, nos
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custos da dívida pública mobiliária federal. O trabalho de auditoria foi concluído, porém, os autos
encontram-se na Semag para análise de memoriais apresentados pelo BNDES.

TC 010.173/2015-3

Processo de relatoria do Exmo. Ministro Raimundo Carreiro. Trata-se de representação formulada pelo
representante do Ministério Público de Contas desta Corte, com objetivo de verificar a regularidade
dos empréstimos concedidos pelo Tesouro Nacional ao BNDES e às demais instituições financeiras
federais mediante emissão direta de títulos públicos. O processo foi distribuído à Secex Fazenda e se
encontra na fase de instrução na unidade técnica.

TC 011.919/2015-9

Processo de relatoria do Exmo. Ministro Raimundo Carreiro. Foi realizada auditoria operacional no
BNDES, na STN/MF e no Banco Central do Brasil (Bacen),com o objetivo de apurar as causas e
consequências do aumento da dívida interna federal no período de 2011 a 2014. O processo aguarda
pronunciamento de mérito do ministro relator.

DÍVIDA BRUTA E BNDES

A dívida bruta nos últimos anos

A literatura sobre rating soberano tem demonstrado que a variável dívida pública exerce impacto
significante nas notas de classificação de risco dadas pelas agências de rating. Quanto maior o risco,
maior tende a ser o spread que os investidores cobram sobre as taxas de remuneração dos títulos
públicos de um país.Eis a literatura:

Com base no exame dos processos classificatórios e de documentos divulgados pelas três maiores
agências privadas internacionais de rating, destacamos – e testamos com êxito – o peso de certo
conjunto de indicadores macroeconômicos na explicação das alterações amplas de classe de
risco-soberano de economias emergentes. Variáveis de alteração mais lenta e que influenciam a
dinâmica de sustentabilidade da dívida pública e da dívida externa- estoque da dívida pública vis-
à-vis fluxos de receitas fiscais, estoque de dívida externa vis-à-vis receitas correntes em divisas, a
corrente de comércio exterior vis-à-vis fluxos de PIB, taxas médias de crescimento do PIB –
apareceram com destaque. (CANUTO e SANTOS, 2003).

Nossa conclusão também corrobora a tese da escola da intolerância da dívida liderada por Reinhart et
al. (2003). Nela, o passado assim como os fundamentos econômicos são variáveis cruciais para
a credibilidade do país no mercado internacional. Uma vez conquistada à credibilidade, o risco-
país tende a cair. (SOIHET, RIBEIRO E SAFINS, 2016).

Em resposta ao Ofício 0158/2016-TCU/Semag, o Ministério da Fazenda afirma (peça 12, p. 9):

A propósito a literatura indica que, acima de certo nível de endividamento público, políticas
anticíclicas – a exemplo da praticada pelo BNDES em anos recentes – não produzem efeitos positivos
devido a reação adversa dos agentes econômicos. Ethan Ilzetzki et al. (2011), por exemplo, no artigo
How big (small?) are fiscal multipliers?, conclui que “(…) estímulo fiscal pode ser contraprodutivo em
países altamente endividados. De fato, em países com nível de dívida igual ou superior a 60% do PIB,
choques de consumo do governo podem gerar forte efeito negativo no produto.”

O indicador dívida bruta/PIB, por si só, já possui o poder de impactar o custo da dívida soberana. É um
processo de retroalimentação, pois o aumento do estoque da dívida causaria o aumento do risco
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soberano, que, por sua vez, aumentaria os prêmios de risco sobre os títulos públicos, retornando ao
estoque da dívida via juros. No Brasil, o indicador dívida bruta/PIB variou entre 50% e 60% de 2006
ao início de 2015. Como mostra o gráfico a seguir, em meados de 2014 a dívida bruta em percentual
do PIB começou a aumentar e, em julho de 2016, atingiu 69,5%.

Fonte: Banco Central do Brasil

A dívida bruta do governo geral- que compreende os entes das três esferas - passou de R$ 1.740
bilhões, em dezembro de 2008, para R$ 3.252 bilhões, em dezembro de 2014. As emissões diretas ao
BNDES, que totalizaram o montante de R$ 424 bilhões, de 2008 a 2014, representaram 28% de todo o
aumento da dívida bruta. A partir de 2015, o Tesouro Nacional não fez mais emissões diretas de
títulos ao BNDES. Tal prática deve ser analisada à luz do artigo 36 da LRF, com especial destaque para
a previsão do parágrafo único, o que será abordado em título mais adiante.

Juros da dívida soberana

O indicador de juros da dívida pública brasileira, em relação ao PIB, é um dos mais elevados do
mundo. Segundo dados do Fundo Monetário Internacional (FMI), de 2007 a 2015, a média dos juros
nominais em percentual do PIB do Brasil é superior a qualquer um dos países dos BRICS.

BRICS

Juros médios 2007-2015

País % do PIB

Brasil 5,5

Rússia 0,2

Índia 4,5

China 0,5

África do Sul 2,7

Fonte: FMI(Fiscal Monitor, 2016)

Quando comparado com os países de renda média da América Latina, o Brasil também apresenta a
maior média de juros nominais em relação ao PIB.

AMÉRICA LATINA

Juros médios 2007-2015

País Juros em % PIB

Brasil 5,5

Argentina 1,1

Chile 0,0

Colômbia 2,1



11/10/2017 Pesquisa Jurisprudência

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A2975%2520ANOACORDAO%253A2016/DT… 9/45

Equador 1,0

México 2,6

Peru 1,1

Uruguai 3,0

Venezuela 2,3

Fonte: FMI(Fiscal Monitor, 2016)

Os juros nominais do Brasil apresentaram queda de 2002 a 2012. A partir de 2013, o percentual de
juros nominais sobre o PIB teve comportamento ascendente, alcançando o pico em 2015 com 8,5%.
Até junho de 2016, os juros nominais foram de 3,6%.

Fonte: Bacen – Fatores Condicionantes da DLSP – série histórica

Conforme divulgado pelo Tesouro Nacional em junho de 2016, o custo médio acumulado em doze
meses da dívida pública mobiliária federal interna (DPMFi) foi de14%.

Fonte: Relatório Mensal da Dívida Pública Federal – junho/2016

Subsídios creditícios

A política de emissão direta de títulos do Tesouro Nacional ao BNDES tem carregado para orçamento
da União um elevado custo, gerado pela expressiva diferença de taxas entre o custo de carregamento
dos títulos públicos e a remuneração dos contratos que o BNDES paga à União. Segundo informações
divulgadas no Boletim de Subsídios do Tesouro Nacional ao BNDES e Finep, do 3º bimestre de 2016,
os subsídios creditícios acumulam o montante de R$ 100,2 bilhões de 2008 a junho de 2016.

Frise-se que nem todos os títulos recebidos pelo BNDES das emissões diretas de 2008 a 2014 foram
monetizados e destinados para financiamentos. Auditoria operacional realizada para analisar os
impactos das emissões diretas de títulos públicos ao BNDES (TC 007.722/2015-0) identificou que cerca
de R$ 70 bilhões permaneciam em carteira da instituição ao final de 2014 e o subsídio associado a
esse montante foi estimado em 7,4 bilhões. Este valor dos subsídios só não é maior porque a maioria
dos títulos que permaneciam em carteira foi emitida no ano de 2014 e a estimativa feita pela equipe
de auditoria calculou os subsídios creditícios incorridos até dezembro daquele mesmo ano.

Demanda de créditos do BNDES

O Relatório da Administração – Sistema BNDES, referente a 2015, informa que o número de
desembolsos no referido exercício foi menor em 27,6% quando comparado a2014. Segundo
informações do BNDES prestadas no âmbito do TC 007.722/2015-0, a demanda por crédito projetada
em junho de 2015 foi de R$ 170 bilhões, enquanto a demanda realizada atingiu R$ 136 bilhões.

Com relação apenas aos desembolsos de programas equalizáveis, conforme consta do Relatório
Gerencial Trimestral do BNDES, referente ao 4º trimestre de 2015, dos desembolsos realizados de
2009 a 2015 no âmbito dos programas PSI, Procaminhoneiro, Finame Componentes, BNDES PER e
BNDES Cerealistas, que são objetos de equalização pela STN, o PSI representou 96,4% dos
desembolsos. Com o fim do PSI, que se deu em 31 de dezembro de 2015, tais necessidades de
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desembolso tendem a diminuir significativamente, conforme indica o gráfico publicado no Boletim de
Desempenho do banco de 30/06/2016, replicado a seguir.

Fonte: BNDES

Segundo o Relatório da Administração – Sistema BNDES, referente a 2015, a instituição informa que a
contribuição líquida do retorno das operações no fluxo de caixa representou 92%, sendo que a
monetização de ativos contribuiu com 5% do fluxo de caixa. E acrescenta ainda:

Nos anos recentes, o retorno das operações (recebimento de serviços de crédito, sem distinção das
fontes de recursos originais) tem se destacado como a principal fonte de recursos para novos
projetos.

Pelas características de longuíssimo prazo das principais fontes de recursos do BNDES (todas
governamentais), bastante superior ao giro médio dos ativos de crédito, o retorno das operações se
apresenta como fonte importante e suficiente de recursos para o atendimento ao orçamento
de desembolsos dos próximos anos. (grifou-se)

Segundo informações obtidas nas Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas em 30 de
junho de 2016, do BNDES, a carteira bruta de operações de crédito e repasses interfinanceiros por
vencimento (Nota Explicativa 8.4) tem a seguinte distribuição quanto à expectativa de retorno das
operações:

R$ bilhões

Carteira de operações de crédito a vencer Valor

2016 44,9

2017 36,0

2018 59,9

2019 29,2

2020 59,5

Após 2020 429,1

Fonte: Demonstrações financeiras do BNDES 30/06/2016

Até 2018, o retorno das operações de crédito está estimado no montante de R$ 140,8 bilhões.

O item (aumento)/diminuição líquido em créditos por financiamento da demonstração dos fluxos de
caixa indica a variação líquida (aumento ou diminuição) dos saldos de um período em relação ao
período anterior. Quando há um aumento líquido, significa que o saldo da conta do Ativo aumentou
em relação ao período anterior, portanto, os desembolsos superaram os retornos das operações. Ao
contrário, diminuição líquida indica que o saldo do Ativo diminuiu e, portanto, os retornos das
operações superaram os desembolsos. As últimas demonstrações dos fluxos de caixa do BNDES
indicam aumento dos retornos das operações, e diminuição dos desembolsos.

R$ bilhões
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Variação de Ativos 2016 (1º sem) 2015 2014

(aumento)/diminuição líquido em créditos por financiamento 35,1 (34,8) (93,5)

Fonte: Demonstrações dos Fluxos de Caixa do BNDES

Os números e informações apresentados pelas demonstrações financeiras do BNDES mostram uma
evidente diminuição da demanda por crédito, causada especialmente pela desaceleração da economia
e pelo fim do PSI. O retorno das operações, que no 1º semestre de 2016 superou os desembolsos,
representa mais de 90% das fontes de recursos do fluxo de caixa daquela instituição financeira. Até
2018, o retorno das operações de crédito estimado alcança o montante de R$ 140,8 bilhões.

Títulos públicos mantidos em carteira de tesouraria

Na auditoria operacional realizada para analisar os impactos das emissões diretas de títulos públicos
ao BNDES (TC 007.722/2015-0), verificou-se a existência de um saldo de mais de R$ 70 bilhões, em
valores de emissão, em títulos recebidos pelo BNDES por emissão direta mantidos em carteira no
encerramento do exercício de 2014. Aparentemente, o BNDES não estava dando aos títulos públicos
recebidos a finalidade declarada nas Exposições de Motivos das Medidas Provisórias que autorizaram
as emissões diretas, qual seja, constituir fonte de recursos adicional para permitir o financiamento de
projetos de investimentos.

A mencionada auditoria também detectou que tais títulos mantidos em carteira geraram despesas
com subsídios aos cofres da União que alcançam a monta de R$ 7,4 bilhões no período de 2008 a
2014.

Informação semelhante foi verificada pela STN em dezembro de 2015, quando aquela Secretaria
solicitou ao BNDES o pagamento antecipado de R$ 30,5 bilhões, referentes aos empréstimos
concedidos pelo Tesouro Nacional. Segundo a Nota Técnica 120/2015/GABIN/STN/MF-DF, de
10/12/2015, a medida se justificava em face dos seguintes aspectos:

ociosidade dos recursos emprestados, mantidos em aplicações financeiras no BNDES, no entendimento
daquela instituição, em desalinhamento com a razão dos empréstimos feitos pelo Tesouro Nacional;

elevado custo para o Tesouro Nacional, na forma de subsídio implícito ao Banco em contrapartida a
esses empréstimos, o que não se justificaria tendo em vista que parcela significativa desses recursos
não foi e não tem perspectivas de ser destinada às políticas públicas visadas no momento da
concessão dos empréstimos, e;

necessidade, na conjuntura atual, de estruturar medidas que visem reduzir o déficit público,
contribuindo para a sinalização do comprometimento do governo com a sustentabilidade da dívida
pública.

Cumpre fazer um parêntese para destacar que a devolução não se concretizou na totalidade do
montante mencionado no item procedente, mas no valor de R$ 28,99 bilhões, tal como será descrito
no tópico seguinte.

Pelos dados divulgados nas demonstrações financeiras, o BNDES possuía em 30/06/2016 o montante
de R$ 59,8 bilhões em títulos livres para negociação e disponíveis para venda e R$ 19,1 bilhões
vinculados a compromissos de recompra.
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Importa observar a convergência entre o que foi constatado pela equipe de auditoria do Tribunal em
sua auditoria operacional com aquilo que foi identificado pelos técnicos do Tesouro Nacional.

SOBRE A OPERAÇÃO OBJETO DO ACOMPANHAMENTO

A Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda (SE/MF), em resposta ao Ofício 158/2016-
TCU/Semag, de 30/6/2016, encaminhou as informações solicitadas por meio do Ofício 11.003/SE-MF,
de 15 de julho de 2016, que serão resumidas a seguir. As informações foram complementadas por
notas técnicas da STN e pareceres da PGFN.

Segundo a SE/MF, o pagamento antecipado de R$ 100 bilhões em dívidas do BNDES junto à União,
oriundas de empréstimos realizados entre 2008 a 2014, poderá se concretizar de duas formas:

pagamento com recursos financeiros (espécie): nesse modelo, o BNDES repassaria recursos
disponíveis em seu caixa ao Tesouro Nacional para pagamento de parte de sua dívida junto à União;

pagamento com títulos públicos federais:alternativamente ao pagamento em dinheiro, o BNDES
poderia utilizar os títulos públicos existentes em sua carteira para realização do pré-pagamento
parcial de sua dívida com a União. Neste caso, os títulos serão recebidos pelo seu valor de mercado, a
exemplo do que ocorre nas operações convencionais de compras antecipadas de títulos realizadas
regularmente pelo Tesouro Nacional.

A SE/MF também informa o objetivo da operação, nos seguintes termos (peça 12, p. 3-4):

A antecipação do pagamento dos empréstimos concedidos pela União ao BNDES está alinhada com o
principal objetivo da política econômica na conjuntura atual, que é a redução da dívida bruta
do Governo Federal. Adicionalmente, busca-se reequilibrar o balanço de ativos e passivos entre
o BNDES e a União, em especial devido ao fim do Programa de Sustentação do Investimento – PSI,
conforme disposto na Lei nº 13.132/2015, programa este que constava com elevados subsídios do
governo e que foi o principal destino dos recursos emprestados pelo Tesouro ao BNDES.

O cronograma de devolução dos recursos será definido de comum acordo entre o BNDES e o Tesouro
Nacional, que deverá propor o pagamento em três parcelas:

- R$ 40 bilhões em 2016;

- R$ 30 bilhões em 2017; e

- R$ 30 bilhões em 2018.

Os recursos, quando recebidos pelo Tesouro Nacional, serão classificados na fonte 159 – Retorno de
Operações Oficiais de Crédito, a exemplo do que ocorreu com valores pagos ao final de 2015 e início
de 2016, em operação semelhante. Sobre a utilização dos recursos, caso a operação ocorra em espécie,
afirma a SE/MF (peça 12, p. 4):

Não obstante, o Ministério da Fazenda adotará todas as providências para garantir que os
recursos em questão sejam direcionados exclusivamente para o pagamento da DPF em mercado.
(grifamos)

Segundo informa o Ministério da Fazenda, seja qual for a forma em que ocorrer a operação, a dívida
bruta do governo geral (DBGG) será reduzida imediatamente. Se for em títulos, reduz-se o estoque da
dívida mobiliária em mercado, ou seja, impacta imediatamente a estatística da dívida pública federal
(DPF). Se for em dinheiro, ceteris paribus, reduz-se o estoque de operações compromissadas do Bacen,
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que compõe a estatística DBGG, e, em um segundo momento, reduz-se a estatística DPF quando os
títulos em mercado forem resgatados pelo Tesouro com os recursos recebidos.

A STN pretende sugerir ao BNDES que o pagamento antecipado recaia sobre a dívida originada do
Contrato 922/PGFN/CAF, de 14/03/2014, cujo saldo devedor em 31/05/2016 era de R$ 205,7 bilhões.
Tal escolha se justificaria diante das condições financeiras do contrato, que implicam subsídios
implícitos elevados à União, decorrentes de remuneração indexada à TJLP, prazos longos, com
vencimento em 2060 e carência para pagamento de juros e principal até 2020 e 2040,
respectivamente.

Operação anterior

Ao final de 2015 e início de 2016, o Tesouro Nacional e o BNDES realizaram operação semelhante,
que tratou da devolução de R$ 28,99 bilhões aos cofres federais. Três foram os contratos objeto dessa
liquidação, sendo um indexado à Selic, quitado em 24/12/2015, e outros dois ao dólar, pagos,
gradualmente, entre 24/12/2015 e 14/01/2016. A informação consta de Nota publicada no site do
Tesouro Nacional na internet http://www.tesouro.fazenda.gov.br/-/bndes-antecipa-liquidacao-de-
contratos-junto-ao-tesouro-nacional.Informa o Tesouro Nacional no documento de peça 27:

A quitação antecipada foi possível em razão da redução do volume de recursos
disponibilizado ao BNDES para subvenção econômica no âmbito do Programa de Sustentação
do Investimento (PSI), conforme aprovado pelo Conselho Monetário Nacional (Resolução CMN
4.440). A medida foi aprovada em outubro de 2015 após verificação de que a contratação de
financiamentos tinha alcançado, até o final de setembro daquele ano, valores bem inferiores aos R$
50 bilhões disponibilizados para o exercício.

Por ser uma receita financeira, o valor pago à STN pelo Banco não gerou impacto no
resultado primário do Governo Federal, mas reduziu o estoque da Dívida Bruta do Governo
Geral – DBGG, ao diminuir no mesmo montante o volume de operações compromissadas do Banco
Central, quando os recursos entraram na conta única do Tesouro Nacional. Em relação à Dívida
Líquida do Setor Público – DLSP, deverá haver redução em seu custo de financiamento, tendo
em vista que o custo dos passivos do Governo é superior à rentabilidade média dos contratos
liquidados.

Importante destacar que os recursos recebidos são exclusivos para o pagamento da Dívida
Pública Federal, não podendo ser utilizados para outra finalidade. (grifou-se)

Esses são os principais aspectos que merecem ser destacados nos autos para subsidiar a presente
análise.

ANÁLISE PRELIMINAR

Inicialmente, convém resgatar os aspectos de materialidade e relevância que cercam o objeto do
presente acompanhamento, os quais foram devidamente destacados na Comunicação ao Plenário
proferida pelo Ministro-Relator Raimundo Carreiro (peça 2, p. 2-3):

A questão envolve volume significativo de recursos, com possíveis impactos nas contas do governo
federal. Os mencionados empréstimos totalizaram cerca de R$ 500 bilhões, tendo sido autorizados
pelo Ministério da Fazenda por meio da emissão direta de títulos públicos ao BNDES. Assim, há
controvérsias sobre a legalidade dessas injeções de recursos do governo federal no banco e, também,
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sobre a devolução ora anunciada perante as disposições da Lei Complementar 101/2000, Lei de
Responsabilidade Fiscal.

A materialidade e a relevância das operações de crédito do Tesouro Nacional ao BNDES mereceram a
atenção do Tribunal em outras ocasiões. No âmbito do processo TC 007.722/2015-0 (pendente de
apreciação conclusiva), avaliou-se o impacto das operações com títulospúblicos emitidos diretamente
ao BNDES, de 2008 a 2014, nos custos da dívida pública mobiliária federal, no risco soberano, no
resultado fiscal e na transparência das operações.

Já por intermédio do processo TC 010.173/2015-3 (em instrução na Secex Fazenda), analisa-se a
legalidade dessas emissões diretas de títulos a bancos federais controlados, tendo em vista a vedação
prevista no art. 36 da LRF.

Cumpre destacar, ainda, o Acórdão 3.071/2012-TCU-Plenário, que exarou determinações às SPE e
STN, ambas do Ministério da Fazenda, com vistas à apuração dos subsídios financeiros e creditícios e
correspondentes impactos fiscais das operações realizadas entre Tesouro e BNDES a partir do exercício
de 2008. Em decorrência dessa fiscalização, atualmente são publicados periodicamente relatórios pela
STN informando o montante de subsídios já incorridos e projeções para os períodos de duração dos
contratos de empréstimos ao BNDES.

Consoante o Relatório referente ao 2º bimestre de 2016, o montante de subsídios creditícios atinentes
às referidas operações de crédito alcançou R$ 18,9 bilhões somente em 2015, perfazendo um total
superior a R$ 86 bilhões desde 2008, em valores nominais.

Soma-se a isso o fato de as projeções feitas para os períodos de duração dos contratos entre Tesouro e
BNDES apontar para um montante de subsídios creditícios de cerca de R$ 175 bilhões, em valor
presente, com concentração superior a 50% entre 2016 e 2020.

Esses valores expressivos demonstram, por si só, não apenas a materialidade dos empréstimos em si
mesmos - com seus efeitos imediatos sobre a dívida bruta federal -, mas também os impactos gerados
sobre o resultado nominal anual da União por meio das despesas financeiras correspondentes a tais
subsídios.

A concretização da operação de antecipação, pelo BNDES, do pagamento de parte dos empréstimos
concedidos pela União tem o potencial de reduzir tanto o montante da dívida bruta federal, quanto
dos juros nominais, consoante as razões explicitadas pelo Ministério da Fazenda, sem perder de vista o
possível reequilíbrio do balanço de ativos e passivos entre União e BNDES, para a realização do
procedimento em análise.

Por intermédio do Ofício 11.003/SE-MF, o Ministério da Fazenda informou ao TCU que o pagamento
do BNDES à União pode ser realizado mediante recursos financeiros disponíveis no caixa do BNDES ao
Tesouro Nacional, com a correspondente redução do saldo devedor da dívida do Banco junto à União
no mesmo montante, em moldes semelhantes ao realizado em dezembro de 2015 e janeiro de 2016,
quando o BNDES antecipou a quitação de R$ 28,99 bilhões referentes a três contratos, sob amparo de
manifestações da PGFN nos Pareceres 1.726, 1.753 e 1.771/2015.

Outra alternativa cogitada pelo Ministério da Fazenda seria a utilização, pelo BNDES, dos títulos
públicos disponíveis em sua carteira para realização do pagamento parcial de sua dívida com a União.

Nesse caso, o órgão afirma que os títulos “seriam recebidos por seu valor de mercado, a exemplo do
que ocorre em operações regulares de recompra de títulos públicos antes de seu vencimento” (peça 12,
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p. 3). Na mesma comunicação, o Ministério da Fazenda esclarece, conforme consta do requerimento
de informações desta Secretaria, que a quitação antecipada de parcela de empréstimo seria atinente a
um ou mais contratos a serem definidos de comum acordo entre União e BNDES.

Importante registrar que os contratos elegíveis a tal procedimento contêm cláusula de liquidação
antecipada, que faculta ao BNDES quitar antes do vencimento, total ou parcialmente, a dívida
constituída, por meio de solicitação à STN e autorização do Ministro da Fazenda. Nada obstante,
acrescenta que a STN pretende sugerir que o pagamento seja referente ao Contrato 922/PGFN/CAF,
de 14/3/2014, como se verifica no excerto abaixo transcrito (peça 12, p. 7):

Os contratos serão definidos em comum acordo, por ambas as partes envolvidas na operação. No
entanto, a STN pretende sugerir ao Banco que o pagamento antecipado seja oriundo do saldo devedor
do Contrato nº 922/PGFN/CAF, de 14.03.2014, cujo montante, posicionado em 31/05/2016, é de R$
205.672.538.880,64. A escolha deste contrato, cujo montante é suficiente para o pagamento
antecipado dos R$ 100 bilhões propostos para antecipação, se justificaria diante de suas
condições financeiras, que implicam subsídios implícitos elevados à União (remuneração
indexada à TJLP, prazos longos, com vencimento em 2060, e carência para juros e principal até 2020 e
2040, respectivamente). Cabe destacar que a projeção, a valor presente, dos subsídios implícitos
decorrentes do referido contrato é de R$ 82.095.533.163,19, o que representa 46,9% do subsídio
total projetado de todos os contratos com o BNDES. (grifamos)

Outra questão relevante para esta análise é a ocorrência de operação similar de antecipação de
pagamento de empréstimo pelo BNDES ao Tesouro Nacional, verificada no final do ano de 2015. A
esse respeito, o Ministério da Fazenda encaminhou ao TCU cópia da Nota Técnica
120/2015/Gabin/STN/MF-DF.

Na ocasião, por meio de ofício da STN à instituição financeira federal, datado de novembro de 2015,
foram apresentadas as seguintes justificativas àquela solicitação: “ociosidade dos recursos
emprestados, mantidos em aplicações financeiras no BNDES”; “elevado custo para o Tesouro Nacional,
na forma de subsídio implícito ao Banco em contrapartida a esses empréstimos”, de forma
injustificada devido à não-aplicação de parcela expressiva dos referidos recursos nas políticas públicas
“visadas no momento de concessão dos empréstimos”; e “necessidade, na conjuntura atual, de
estruturar medidas que visem a reduzir o deficit público”.

De igual modo, a SE/MF ressalta que os recursos objeto de futura devolução “(...) serão classificados
como receitas financeiras na fonte 159 -Retorno de Operações Oficiais de Crédito, a exemplo do que
ocorreu com os valores pagos no final de 2015 e início de 2016” (peça 12, p. 9) e que “(...) adotará
todas as providências para garantir que os recursos em questão sejam direcionados exclusivamente
para o pagamento da DPF em mercado” (peça 12, p. 9).

Quanto aos impactos da operação sobre a situação econômico-financeira e operacional do BNDES, a
SE/MF esclarece que o Banco dispõe de um colchão de liquidez próximo a R$ 150 bilhões. Assim,
segundo o Ministério da Fazenda, a antecipação de pagamento ora suscitada, além de não
comprometer a atual higidez patrimonial da instituição financeira, contribuiria para reduzir o seu
serviço futuro da dívida, assegurando a manutenção do BNDES como principal agente de
financiamentos de longo prazo no Brasil.

Caso a operação ocorra com títulos públicos, o impacto na diminuição da dívida bruta é imediato, no
montante a que corresponder o valor de mercado dos títulos que forem usados na operação.
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Entretanto, se a operação ocorrer em dinheiro, a redução da dívida bruta só se completará, ceteris
paribus, com o ajuste de liquidez a cargo do Banco Central, via operações compromissadas.

Convém observar que, na hipótese de os recursos serem usados pelo Tesouro para outra finalidade,
que não o resgate de títulos em mercado, o efeito sobre a dívida bruta não subsistirá, já que a
diminuição inicial sobre as operações compromissadas será revertida no momento da utilização dos
recursos que haviam sido depositados na Conta Única.

Embora o Ministério da Fazenda informe que tais recursos (fonte 159) são “historicamente
direcionados para o pagamento da Dívida Pública Federal – DPF”, é preciso observar que tal “fonte de
recursos” não contempla apenas a referida destinação. Ou seja, trata-se de fonte de recurso que pode
ser utilizada livremente em outras finalidades.

O Ministério da Fazenda também assevera que adotará as providências necessárias para que tais
recursos (caso a quitação da dívida pelo BNDES seja efetuada em espécie) sejam destinados apenas ao
resgate da DPF em mercado.

Sendo assim, dada a motivação explicitada de redução da dívida bruta e dos subsídios inerentes dos
títulos em poder do BNDES, necessário se faz que os recursos recebidos do BNDES e utilizados para o
resgate da DPF tenham a mesma “fonte de recursos”, ainda que seja a fonte “159”, para que a
operação não sirva como uma espécie de “financiamento” ou “aumento do grau de liberdade das
fontes de recursos do Tesouro Nacional”, situação esta que poderia ocorrer caso a fonte de recursos
utilizada para o resgate da DPF fosse mais “restrita” que a fonte de recursos utilizada para registrar o
recebimento dos recursos.

Seguindo o fluxo argumentativo, é de se considerar que a perspectiva de diminuição da dívida bruta
decorrente dos pagamentos antecipados do BNDES à União é desejável, principalmente quando se
leva em conta o árido cenário fiscal em que se encontram as finanças nacionais, que a todos afeta.

A uma, em razão dos altos níveis de juros nominais da dívida soberana brasileira. A duas, porque os
estoques elevados de endividamento bruto impactam, sobremaneira, a percepção de risco pelos
investidores, o que por sua vez se reflete na classificação de risco soberano das agências de rating. A
três, nesse ambiente de aridez fiscal, os investidores aumentam o spread cobrado sobre as taxas dos
títulos da dívida pública, o que acaba elevando, ainda mais, o estoque de endividamento, num
verdadeiro círculo vicioso que dificulta o alcance dos objetivos da política econômica nacional.

Do lado dos fluxos, independentemente da forma como será realizada, a operação não impactará o
resultado primário, pois a operação não provocará qualquer alteração no saldo da dívida líquida do
setor público, condição necessária para que sejam captadas despesas ou receitas primárias. As receitas
oriundas da antecipação são classificadas como receitas financeiras.

Por si só, a operação também não impactará diretamente o resultado e os juros nominais. Entretanto,
indireta e gradualmente, com a redução da dívida pública e dos subsídios gerados pelas emissões
diretas ao BNDES, o indicador de juros nominais tende a diminuir, ceteris paribus, melhorando por
consequência o resultado nominal do governo.

Há que se considerar, portanto, que o efeito de um eventual pagamento antecipado é justamente o
inverso daquele causado quando das emissões diretas de títulos públicos. Se antes as emissões diretas
causaram aumento da dívida bruta, gerando expressivos subsídios aos cofres públicos e causando por
consequência uma gradual piora da percepção de risco dos investidores quanto à sustentabilidade da
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dívida soberana, esta operação de pagamento antecipado da dívida do BNDES originada por aquelas
emissões diminuirá a dívida bruta.

Com efeito, tem-se a redução dos gastos com subsídios inerentes àquelas emissões, com a
consequente melhora gradual da confiança dos investidores. No mérito, é difícil não concordar com os
benefícios de tal medida para a gestão fiscal da União, desde que os títulos devolvidos sejam
devidamente cancelados ou os recursos recebidos sejam de fato empregados no resgate da DPF em
mercado.

Para além desses aspectos fiscais, o pagamento antecipado também encontra amparo no plano
contratual, o que passa por ato volitivo do BNDES, conforme disposto na seguinte cláusula:

CLÁUSULA OITIVA – LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA – O BNDES poderá, antecipadamente, liquidar
total ou parcialmente a dívida decorrente da concessão de crédito ora ajustada, mediante solicitação
dirigida à Secretaria do Tesouro Nacional e após autorização do Ministro de Estado da Fazenda.
(Contrato 845/PGFN/CAF)

No que tange aos impactos da operação de pagamento antecipado sobre os indicadores econômicos e
financeiros do BNDES, o Ministério da Fazenda apresenta análise de dados das demonstrações
financeiras do Banco e afirma não vislumbrar comprometimento dos indicadores de liquidez nem de
requerimento de capital recomendado por Basiléia III, nem da capacidade de o BNDES continuar
exercendo o papel de agente de financiamento de longo prazo no Brasil.

Da legalidade da quitação antecipada pelo BNDES de parcela de empréstimos junto à União

Sem entrar no mérito acerca da existência de eventual atrito de legalidade quando da emissão direta
de títulos pela União ao BNDES, o que é objeto de apuração em processo específico (TC
010.173/2015-3), o pagamento antecipado com vistas ao desfazimento de parte da operação de
crédito objeto desta análise deve ser visto sob uma ótica muito peculiar, cujas conclusões não podem
ser entendidas como interpretação geral dos dispositivos da LRF suscitados na análise deste caso
concreto.

O exame deste ponto passa pela compreensão da ‘engenharia financeira’ que ganha relevo no âmbito
do Governo Federal a partir de 2008. Até então, o saldo da dívida dos bancos federais controlados com
a União não chegava a R$ 11 bilhões, passando a R$ 639 bilhões no segundo quadrimestre de 2016
(agosto), segundo dados do Relatório de Gestão Fiscal da União do período. A dívida do BNDES com a
União representa cerca de 98% desse saldo, conforme proporção apurada e consignada no Relatório
que fundamenta o Acórdão 2.884/2015-TCU-Plenário, merecendo destaque as seguintes passagens:

93. Ainda no que tange aos haveres da União, merece atenção o crescimento considerável de Outros
Créditos Bancários da ordem de 18%, cujo saldo passou de R$ 436,5 bilhões para R$ 514,6 bilhões,
dos quais R$ 506 bilhões (ou 98%) dizem respeito, exclusivamente, ao aporte de recursos do
Tesouro Nacional no BNDES para implementação da política de financiamentos subsidiados.

94. Impende anotar que o saldo da rubrica Outros Créditos Bancários (que compreendem os haveres
da União com BNDES e outros bancos públicos) passou de R$ 10,7 bilhões em 2008 para R$ 514
bilhões em 2014, o que representa um aumento de aproximadamente 4.700%. Esse é, sem dúvida, um
dos fatores do aumento expressivo dos saldos das Dívidas Mobiliária e Consolidada Bruta federais, que
cresceram, respectivamente, 86% e 101% de 2008 a 2014. Enquanto isso, a RCL da União, principal
parâmetro de avaliação dos indicadores fiscais, passou de R$ 428,6 bilhões para R$ 641,6 bilhões,
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apresentando crescimento de tão somente 50% no mesmo período, conforme dados consignados nos
respectivos RGFs. (grifou-se)

Não se desconhece que a adoção dessa estratégia tenha constituído um dos fundamentos da política
anticíclica adotada nos exercícios de 2008 e 2009 para reagir aos efeitos da crise financeira
internacional. Todavia, mesmo passado o período da crise, a União manteve a mesma estratégia, cuja
‘engenharia financeira’ ganha nova feição.

No plano financeiro, a estratégia de seguir com aporte de títulos cada vez maiores no BNDES teve por
finalidade mudar as condições patrimoniais da instituição financeira de forma a viabilizar a concessão
de empréstimos que, pelas condições impostas pelo acordo de Basiléia, não seriam possíveis.

Essa ‘engenharia financeira’ foi alicerçada no seguinte tripé: i) geração de lucros artificiais no BNDES,
com a manutenção de títulos em sua carteira, remunerados a uma taxa maior do que aquela que o
respectivo contrato remunera o Tesouro Nacional; ii) aumento da distribuição de dividendos para o
ente controlador (União); iii) geração de resultado primário artificial, decorrente da distribuição desses
dividendos.

A preocupação com o impacto dessas medidas sobre a fidedignidade do indicador de resultado
primário vem sendo apontada nas prestações de contas anuais. Cite-se a título de exemplo o Relatório
que fundamenta as contas presidenciais de 2012, apreciadas pelo Acórdão 1.274/2013-TCU-Plenário,
nos seguintes termos:

Entre os fatores que contribuíram para o alcance da meta reduzida, destacam-se: a limitação de
empenho e movimentação financeira, no valor 25 bilhões de reais; a postergação de pagamentos, via
restos a pagar, de até 82 bilhões de reais; e determinadas receitas extraordinárias de 22 bilhões de
reais.

Como se percebe, as receitas extraordinárias corresponderam a cerca de um quarto do superávit
primário obtido.

Diferentemente da arrecadação usual de tributos e contribuições, fruto do efetivo esforço fiscal do
governo, essas receitas extraordinárias decorreram de operações complexas, autorizadas por atos
normativos editados, em sua maioria, nos dias 27 e 28 de dezembro. Tais operações, que envolveram
o Tesouro Nacional, o Fundo Soberano do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o BNDES, foram
articuladas por meio de aumentos de capital, aquisições de ações, concessões de empréstimos a
empresas estatais, resgates de títulos da dívida pública e antecipações de dividendos.

Como resultado, nas operações com o Fundo Soberano, a União obteve receita primária de 12,4
bilhões de reais. Junto ao BNDES, foram antecipados dividendos trimestrais no valor de 2,3
bilhões de reais. Já a Caixa Econômica Federal destinou à União dividendos no valor total de 7,7
bilhões de reais. O detalhamento dessas transações consta nas fichas-síntese, bem como na íntegra
deste relatório.

Diante de tal situação, não posso deixar de ressaltar que o histórico recente de mudanças
metodológicas e transações atípicas tem comprometido, senão fulminado, a utilidade do
resultado primário como indicador oficial básico da situação econômico-financeira do
governo. Os números divulgados cada vez menos representam uma real economia de recursos para
pagamento dos juros da dívida pública. E o cumprimento da meta vem se reduzindo a mera
formalidade.
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Nesse sentido, a perda de credibilidade da política fiscal é a mais evidente das consequências, e os
seus efeitos negativos sobre a confiança e as expectativas dos agentes econômicos são bem
conhecidos por este país.

Acerca desse tema gostaria de salientar que, com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, ao
menos duas balizas foram erguidas para delimitar a conduta do governo no manejo das contas
públicas, quais sejam, o planejamento e a transparência. E são esses os aspectos que ora merecem
mais atenção. (grifou-se)

No plano contábil, a operação de emissão direta de títulos acarretou os seguintes fenômenos:

No BNDES: registro dos títulos em carteira no ativo, que aumenta com o recebimento; e registro do
contrato com a obrigação correspondente no passivo;

Na União: registro do contrato de crédito a receber com aumento no ativo; registro da emissão de
títulos no passivo, com o correspondente aumento da dívida mobiliária federal.

A antecipação da operação de desfazimento das operações provenientes de emissão direta, poderia,
em tese, ocorrer de acordo com as seguintes alternativas, segundo consta dos documentos acostados
nestes autos:

i) devolução mediante o retorno ao Tesouro Nacional dos títulos que estão na carteira do BNDES,
com o consequente cancelamento dos títulos pelo Tesouro;

ii) a utilização de recursos em espécie,inclusive provenientes da monetização, pelo BNDES, dos títulos
das operações compromissadas que eventualmente estejam em sua carteira.

Na primeira alternativa, haverá tão somente o desfazimento da operação original com a consequente
baixa dos títulos pelo Tesouro Nacional, sem qualquer impacto sobre a política monetária, tampouco
sobre a liquidez do Tesouro Nacional. Além disso, a operação acarretará a consequente e desejável
redução da dívida bruta do Governo Central (Tesouro Nacional + Bacen), aumentada na origem por
uma operação de emissão direta de títulos, cuja legalidade é objeto de análise em processo específico
deste Tribunal (TC 010.173/2015-3).

Já na segunda hipótese, o BNDES devolveria a importância ao Tesouro Nacional, cujo montante
comporia os depósitos do referido órgão junto ao Bacen, os quais passariam a ser remunerados pela
taxa Selic. De acordo com a demonstração financeira publicada em 30/6/2016 (peça 31), o BNDES
possui R$ 79 bilhões aplicados em operações compromissadas; R$ 54 bilhões em retorno de operações
de crédito de curto prazo; R$ 52 bilhões em títulos de curto prazo; R$ 36 bilhões em títulos de longo
prazo; e R$ 23 bilhões a título de repasse interfinanceiro (PIS/PASEP, FAT Constitucional, etc), dentre
outros ativos.

Oportuno observar que, nesta segunda alternativa, ao receber os recursos em espécie do BNDES, o
Tesouro Nacional se beneficiaria de uma maior flexibilidade financeira, a qual decorreria do aumento
das disponibilidades na Conta Única e de sua remuneração.

Enquanto na primeira alternativa (devolução dos títulos ao Tesouro) não haveria qualquer
interferência na política monetária, na segunda o Bacen tenderia a atuar com ações compensatórias
de controle da liquidez, tanto por ocasião da antecipação de valores pelo BNDES, quanto à medida
que os recursos antecipados à Conta Única fossem utilizados para resgatar títulos no mercado.

Ante o exposto, a escolha quanto às alternativas exige prudência e motivação.
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A primeira alternativa, que consiste no claro desfazimento da operação original por meio da
devolução direta de títulos ao Tesouro Nacional, não aparenta afrontar o disposto no art. 37, inciso II,
da LRF, além de ser mais transparente sob o ponto de vista dos sinais que serão passados para a
sociedade e para o mercado financeiro. Eis a proibição do art. 37, inciso II, da LRF:

Art. 37. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados:

...

II - recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou
indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da
legislação;

À primeira vista, a segunda alternativa pode parecer violação ao disposto na vedação em questão.
Porém, de acordo com a metodologia de apuração da dívida bruta brasileira, esta é diretamente
impactada pela redução das operações compromissadas do Bacen, o que ocorrerá, no caso em
referência, quando e se a autoridade monetária atuar mediante ações compensatórias para
recomposição da liquidez em face dos recursos financeiros que vierem a ser transferidos pelo BNDES
ao Tesouro.

Diante da complexidade da questão que se coloca e dos possíveis e prováveis efeitos fiscais e
monetários, revela-se imperioso ouvir os órgãos direta e indiretamente envolvidos na operação, o que
inclui o Bacen, responsável pela política monetária, e o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento
e Gestão, corresponsável pela política fiscal.

Impende anotar que eventual escolha da segunda alternativa (devolução em espécie) deve passar por
um crivo rigoroso, que exige motivação e evidenciação da redução efetiva da dívida bruta, assim como
dos efeitos das referidas escolhas sobre o resultado nominal, uma vez que o aumento imediato da
disponibilidade financeira do Tesouro produzirá impacto direto sobre variáveis econômicas de denso
relevo da política fiscal.

Ademais, pela vedação do art. 37, inciso II, da LRF, não poderia a União receber valores antecipados
do BNDES para negociar títulos no mercado e aumentar a sua disponibilidade no Tesouro Nacional.

A literalidade do dispositivo legal em questão alude justamente à antecipação de valores por
empresas controladas pela União, excepcionando somente lucros e dividendos. Não se pode descuidar,
contudo, do fato de que a vedação constante do referido dispositivo integra o capítulo da dívida e do
endividamento, o qual dispõe, de forma ampla, sobre limites, condições e vedações relacionadas à
realização de operações pelos entes da Federação que possam resultar na ampliação da dívida pública
– e, portanto, em última instância, em riscos para a sustentabilidade fiscal.

A operação objeto desta análise, entretanto, apresenta nuances que exigem tratamento específico e
que não comportam interpretação elástica para outros casos. Primeiro, a operação não apresenta
sinais de uso desmedido da força do ente controlador sobre empresa controlada com o objetivo de
financiar as ações do Governo Central. Segundo - e mais importante -, trata-se de operação que, na
prática, configura o desfazimento de parte de operações realizadas anteriormente mediante emissão
direta de títulos que aumentaram, de forma considerável, a dívida bruta federal, a qual poderá ser
reduzida com esta operação, em compasso com os objetivos da política econômica nacional.

Nesse contexto, faz-se necessária uma leitura sistêmica da LRF, que não afaste a mens legis
explicitada na compreensão dos diversos dispositivos que propugnam, em conjunto, pelo equilíbrio das
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contas públicas, “mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a
obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal,
da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por
antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar” (art. 1º, § 1º).

A rigor, a operação objeto deste exame, em que pese tratar da antecipação de valor pelo BNDES, pode
representar a redução do endividamento do ente controlador, não criando um passivo para a União
em contrapartida a um crédito para a instituição financeira controlada. No mesmo sentido foi a
manifestação da PGFN acerca desse tipo de operação, conforme Parecer PGFN/CAF 1.753/2015 (peça
26):

O escopo do art. 37 e de seus incisos, portanto é o de impedir que o ente pratique determinadas
ações que impactem em sua dívida, gerando ou reconhecendo um passivo ou obrigação de pagar, e
dando causa, consequentemente, a um crédito para a outra parte da relação.

Tal lógica é a que deve ser aplicável à conduta de receber antecipadamente recursos de empresa na
qual o ente detenha a maioria do capital social com direito a voto. A antecipação vedada consiste
naquela que tenha por efeito a criação de uma dívida - obrigação de pagar, financeira, para o
Poder Público. No presente caso, a União.

(...)

A antecipação de um pagamento no âmbito do contrato de empréstimo pelo BNDES em nada
impacta a dívida da União; não tem como efeito, para o 'Poder Público' que detém maioria do
capital votante do BNDES, o surgimento de obrigação de pagar; tampouco, em contrapartida,
nasce para o Banco, crédito algum perante a União. O que, na realidade, se tem como efeito da
antecipação do pagamento pelo BNDES é a quitação de sua dívida, parcial ou integralmente, e a
extinção de um crédito da União. Trata-se de prerrogativa do devedor, no presente caso, sujeita à
anuência do credor, que encontra amparo absoluto na legislação vigente. (grifou-se)

Com efeito, segundo apurado no âmbito do TC 007.722/2015-0, a manutenção ociosa de títulos da
dívida pública federal na carteira do BNDES gerou para o Tesouro uma despesa de aproximadamente
R$ 7,4 bilhões entre 2008 e 2014, em face dos subsídios implícitos envolvidos. Com a noticiada
devolução de parte desses títulos, deverá haver uma melhora correspondente nos resultados nominais
do Governo Federal ao longo de vários exercícios e, por conseguinte, efeitos redutores na DBGG e na
DLSP.

A uma, tal antecipação de pagamento, nos termos ora apresentados, não parece se enquadrar na
vedação prevista no art. 37, inciso II, da LRF, inserido no Capítulo VII, que dispõe ‘da Dívida e do
Endividamento’.

A duas, a transação tem o potencial de reduzir o elevado custo que os subsídios implícitos ao BNDES
acarretam ao Tesouro Nacional. Subsídios esses que não mais se justificam, uma vez que parcela
expressiva dos recursos não foi aplicada nas políticas públicas para as quais foi originalmente
destinada. Neste caso, sobressai a razoabilidade em prol do interesse público da operação de
cancelamento, que, por sua vez, demonstra-se alinhada aos objetivos fundamentais da LRF.

Oportuno anotar que, consoante o disposto no art. 4º, inciso I, alínea ‘e’, da LRF, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) deve dispor de “normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos
resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos”. A Lei 13.242/2015 (LDO-2016)
assim regulamenta a matéria:
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Art. 15. Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a alocação dos recursos na Lei
Orçamentária de 2016 e em créditos adicionais, e a respectiva execução, deverão propiciar o
controle dos valores transferidos e dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos
programas de governo.

Parágrafo único. O controle de custos de que trata o caput será orientado para o estabelecimento da
relação entre a despesa pública e o resultado obtido, de forma a priorizar a análise da
eficiência na alocação dos recursos, permitindo o acompanhamento das gestões orçamentária,
financeira e patrimonial. (grifamos)

A iniciativa que busca o desfazimento de parte de operações realizadas entre o Tesouro Nacional e o
BNDES, nas bases mencionadas, também se demonstra consistente com as premissas e os objetivos da
política econômica nacional, cuja definição constitui exigência do art. 4º, § 2º, inciso II, da LRF, assim
estabelecidos no Anexo IV da LDO-2016, a saber:

O objetivo primordial da política fiscal do governo é promover a gestão equilibrada dos recursos
públicos, de forma a assegurar a manutenção da estabilidade econômica, o crescimento
sustentado, a distribuição da renda e a prover adequadamente o acesso aos serviços públicos
universais. Para isso, atuando em linha com as políticas monetária, creditícia e cambial, o governo
procura criar as condições necessárias para a queda gradual do endividamento público líquido e
bruto em relação ao PIB, a redução da estrutura a termo da taxa de juros, a melhora do perfil
da dívida pública e o fortalecimento dos programas sociais. (grifamos)

Conforme já apontado nesta Instrução, a redução do volume financeiro dos empréstimos da União ao
BNDES implicaria a redução dos subsídios creditícios associados a essas operações, restringindo as
despesas derivadas do diferencial entre as taxas de juros da captação de recursos pelo Tesouro
Nacional e da remuneração dos empréstimos, devida pela instituição financeira à União.

Tanto pelas finanças governamentais, quanto pelas possíveis repercussões econômicas, evidencia-se
que a operação de quitação de parcela dos empréstimos pelo BNDES concorre para o equilíbrio das
contas públicas, e não o seu contrário.

Considerar, portanto, que tal operação seja vedada pela LRF corresponde a interpretar a Lei
Complementar de forma a conduzir à violação dos seus propósitos mais comezinhos, ignorando o
enquadramento sistêmico das vedações constantes do art. 37 e impedindo a correção, ainda que
parcial, da trajetória de crescimento acelerado do endividamento público verificada nos últimos anos.

Da legalidade das emissões diretas de títulos da União ao BNDES

Outra questão de legalidade a ser analisada diz respeito à origem da dívida do BNDES junto à União,
mediante emissões diretas, o que impõe analisar a questão à luz do art. 36 da LRF, a saber:

Art. 36. É proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da
Federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo.

Parágrafo único. O disposto no caput não proíbe instituição financeira controlada de adquirir, no
mercado, títulos da dívida pública para atender investimento de seus clientes, ou títulos da dívida
de emissão da União para aplicação de recursos próprios. (grifamos)

Pela regra da LRF, o BNDES poderia adquirir tão somente no mercado (entendido no contexto da LRF
como mercado secundário) títulos da dívida pública federal para atender investimentos de seus
clientes. Não é o que, à primeira vista, se vislumbra das operações realizadas na origem, quando o
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Tesouro Nacional emitiu, diretamente ao BNDES, títulos que ficaram em carteira. Sobre esse tema,
demonstra-se oportuno transcrever a seguinte passagem do Voto do relator das contas presidenciais
de 2015 que fundamentou o Acórdão 2.523/2016-TCU-Plenário:

Cabe destacar que a emissão de tais títulos teria impacto no resultado fiscal primário no ano
respectivo de sua ocorrência porque representaria um aumento da dívida líquida do setor público
apurada pelo Bacen.

Ademais, entendo que as informações prestadas pela defesa não foram suficientes para justificar o
atraso na emissão desses títulos, cuja última parcela estava prevista para 5/1/2002, segundo art. 8º
da Resolução CMN 2.238/1996.

Entende a Semag que, embora não haja dúvida quanto à irregularidade desse tipo de emissão
direta de títulos após a vigência da LRF, fato é que, para o caso concreto ora analisado, há
informações constantes no Informativo da STN que podem vir a configurar excludentes de ilicitude ou
de culpabilidade a depender do resultado das diligências que se fazem necessárias.

A unidade técnica pondera que o conhecimento das razões da postergação da emissão direta dos
títulos requer uma investigação mais detida, que passa pela realização de procedimentos
fiscalizatórios específicos que não são passíveis de realização durante este processo de prestação de
contas anual, em função do tempo disponível. A Semag esclarece que não há elementos no
Informativo da STN e nos demais documentos disponíveis nos autos que permitam formar juízo de
convencimento sobre a questão e, por isso, remete a análise do tema para o TC 010.173/2015-3.

Tendo em vista a análise da unidade técnica, anuo à proposta da Semag de excluir esse
indício de irregularidade, para fins de emissão do Parecer Prévio das Contas Presidenciais de
2015, sem prejuízo de que, posteriormente, as conclusões dos procedimentos fiscalizatórios
adicionais venham a ser informadas ao Congresso Nacional para as providências que julgar
cabíveis. Reforço que, não obstante a exclusão do tema nestas contas presidenciais, as
alegações da defesa não foram suficientes para afastar esse indício de irregularidade relativo
à emissão direta de títulos para instituição financeira controlada, treze anos após o
vencimento da última parcela. (grifamos)

Poderia, ainda, o BNDES adquirir títulos da dívida de emissão da União para aplicação de recursos
próprios, hipótese também excetuada da vedação do art. 36 da LRF. A questão, porém, não será
enfrentada nestes autos, pois é objeto de processo específico (TC 010.173/2015-3).

CONCLUSÃO

No Brasil, o indicador dívida bruta/PIB variou entre 50% e 60% de 2006 ao início de 2015. As emissões
diretas ao BNDES, que totalizaram o montante de R$ 424 bilhões, de 2008 a 2014, representaram
28% de todo o aumento da dívida bruta. A partir de 2015, o Tesouro Nacional não fez mais emissões
diretas de títulos ao BNDES.

O indicador de juros da dívida pública brasileira, em relação ao PIB, é um dos mais elevados do
mundo. Segundo dados do Fundo Monetário Internacional (FMI), de 2007 a 2015, a média dos juros
nominais em percentual do PIB do Brasil é superior a qualquer um dos países dos BRICS. A média de
juros nominais do Brasil no período de 2007 a 2015 é de 5,5% do PIB. Em 2015 esse indicador
alcançou 8,5% do PIB.
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A política de emissão direta de títulos do Tesouro Nacional ao BNDES tem carregado para orçamento
da União um elevado custo, gerado pela expressiva diferença de taxas entre o custo de carregamento
dos títulos públicos e a remuneração dos contratos que o BNDES paga à União. Os subsídios
creditícios acumulam o montante de R$ 100,2 bilhões de 2008 a junho de 2016.

Com relação aos títulos que não foram definitivamente vendidos no mercado e transformados em
financiamentos, montante este que alcançava mais de R$ 70 bilhões ao final de 2014, conforme
evidenciado nesta Instrução. De acordo com as demonstrações financeiras do BNDES, tais valores
possivelmente permanecem ainda em carteira de tesouraria, gerando subsídios que até 2014
somavam R$ 7,4 bilhões.

Projeções feitas pelo Tesouro Nacional para todo o período de duração dos contratos apontam para
um montante de subsídios creditícios de cerca de R$ 175 bilhões, em valor presente, com
concentração superior a 50% entre 2016 e 2020.

A operação de antecipação de valores pelo BNDES à União de parte dos empréstimos representará
tanto a redução do montante da dívida bruta federal, em um primeiro momento, quanto dos juros
nominais que seriam pagos ao longo do tempo sobre o montante devolvido.

Dados publicados pelo BNDES demonstram que, até 2018, a instituição possui créditos a receber
superiores a R$ 140 bilhões, enquanto que no primeiro semestre de 2016 o volume de retorno das
operações superou o volume de desembolsos. Esses dados, associados à baixa demanda por
financiamentos devido ao fim do programa PSI, principal objetivo das emissões diretas de títulos de
2008 a 2014, são indícios de que os títulos públicos que ainda permanecem em carteira no BNDES
podem estar de fato ociosos.

Cláusula comum aos contratos firmados entre a União e o BNDES quando das emissões diretas dos
títulos permite ao banco, antecipadamente, liquidar total ou parcialmente a dívida decorrente da
concessão de crédito ora ajustada, mediante solicitação dirigida à Secretaria do Tesouro Nacional e
após autorização do Ministro de Estado da Fazenda.

Questão relevante diz respeito a estarem ou não as emissões diretas de títulos da União ao BNDES em
conformidade com as regras previstas na LRF. Quanto à vedação prevista no art. 37 da LRF, tanto
pelos efeitos imediatos sobre as finanças públicas, quanto pelas possíveis repercussões econômicas,
evidencia-se que a operação em análise contribui para o equilíbrio das contas públicas, e não o seu
contrário.

Considerar que o desfazimento de parte das operações realizadas com o BNDES seja vedado pela LRF
corresponderia interpretar a norma geral em contradição com seus propósitos mais caros, ignorando o
enquadramento sistêmico das vedações constantes do art. 37 e impedindo a correção, ainda que
parcial, da trajetória de crescimento acelerado do endividamento público verificada nos últimos anos.

O efeito de um eventual desfazimento da operação é justamente o inverso daquele causado quando
das emissões diretas de títulos públicos. Se antes as emissões diretas causaram aumento da dívida
bruta, gerando expressivos subsídios dos cofres públicos com a consequente piora da percepção de
riscos dos investidores quanto à sustentabilidade da dívida soberana, a operação em análise diminuirá
a dívida bruta, reduzindo os subsídios inerentes àquelas emissões e aumentando, gradualmente, a
confiança dos investidores.

Outra questão de legalidade a ser verifica refere-se às operações que deram origem à dívida do
BNDES junto à União. Sobre esta questão, o TCU avalia no âmbito do TC 010.173/2015-3
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regularidade dos empréstimos concedidos pelo Tesouro Nacional ao BNDES e demais instituições
financeiras federais mediante emissão direta de títulos públicos. Assim, o mérito da legalidade desta
questão será apreciado naquele processo, cujo escopo é mais amplo.

Diante da complexidade que envolve esta análise, entende-se oportuno submeter a presente Instrução
Preliminar para manifestação dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão, além do Bacen e do BNDES.

Após a manifestação dos gestores ou decurso do prazo que se propõe, entende-se, preliminarmente,
necessária a adoção das seguintes providências:

a) determinar ao Ministério da Fazenda que:

a.1) dê ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso ao público, das razões que
motivarem eventual escolha da alternativa referente à antecipação de valores em espécie, explicite a
redução da dívida bruta correspondente, com a respectiva metodologia de cálculo, assim como
evidencie os impactos da alternativa escolhida sobre a política monetária;

a.2) caso a operação de pagamento antecipado do BNDES se realize em espécie, utilize a mesma fonte
de recursos tanto para registro do recebimento da receita quanto para registro da despesa quando do
resgate de títulos em mercado;

b) encaminhe ao Tribunal de Contas da União, quando da realização de cada operação de pagamento
antecipado das dívidas do BNDES junto à União:

b.1) informações e documentos relacionados à formalização das operações (cópias de contratos,
pareceres, notas técnicas, etc);

b.2) informações e documentos que evidenciem o tratamento orçamentário e contábil dado à
operação, inclusive a fonte de recursos utilizada para registro do ingresso de receita;

b.3) o cronograma de resgate pelo Tesouro Nacional dos títulos no mercado com uso dos recursos
recebidos do BNDES, na hipótese de a operação ser concretizada em espécie;

c) encaminhe ao Tribunal de Contas da União, quando da utilização dos recursos, informações e
documentos que evidenciem o tratamento orçamentário e contábil dado à operação, que permitam
verificar se os recursos oriundos das operações de pagamento antecipado do BNDES foram
efetivamente utilizados no resgate de títulos públicos em mercado, até o limite dos recursos recebidos
nas respectivas operações.

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Em face de todo o exposto, propõe-se submeter os presentes autos ao relator, ministro Raimundo
Carreiro, para fixar, nos termos dos arts. 157 e 187 do Regimento Interno, o prazo de 15 (quinze) dias
para os Ministros da Fazenda e do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, assim como aos
Presidentes do Banco Central do Brasil (Bacen) e do Banco Nacional de Desenvolvimento e Econômico
e Social (BNDES) se manifestarem sobre a análise empreendida nesta Instrução Preliminar,
registrando que a não-apresentação, no prazo estabelecido, dos comentários pelos referidos órgãos e
entidade da União não impedirá o andamento normal do presente acompanhamento, tampouco
ensejará a aplicação de qualquer sanção.

IV - EXAME TÉCNICO
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Conforme observado, considerando a complexidade e relevância do tema, foi sugerido que as análises
e conclusões constantes da instrução acima reproduzida fossem preliminarmente levadas ao
conhecimento dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, além do
Banco Central do Brasil (Bacen) e do BNDES. Tal proposta foi acolhida pelo Ministro Relator por meio
de despacho à peça 35 dos autos. A presente instrução trata de descrever e analisar as manifestações
apresentadas pelos órgãos.

A - Ministério da Fazenda

O Ministério da Fazenda encaminhou o Aviso nº 397/2016/GMF/MF-DF, de 19/10/2016, (peça 47),
subscrito pelo Sr. Ministro da Fazenda, informando que aquele Ministério está de acordo com a análise
empreendida na instrução preliminar deste TCU.

B - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão encaminhou Aviso (peça 48), subscrito pelo
Sr. Ministro daquela Pasta Ministerial, sendo manifestada a concordância com as conclusões
apresentadas pelo TCU e mencionando não vislumbrar óbice à continuidade do processo.

C- Banco Central do Brasil

O Bacen apresentou manifestação por meio de três notas técnicas e um parecer Jurídico da
Procuradoria daquela Autarquia, conforme a seguir detalhados.

Departamento de Operações do Mercado Aberto (Demab)

Por meio da Nota 01/2016-Demab/Gabin (peça 49), de 19/10/2016, foi informado que não há óbices,
sob o ponto de vista da condução da política monetária, para que a operação de liquidação
antecipada de parte dos empréstimos concedidos ao BNDES ocorra. Caso o pagamento aconteça
diretamente em recursos financeiros haveria variações no volume de atuação do banco Central, mas
sem comprometer a eficácia da política monetária.

Neste caso, os recursos seriam transferidos da conta Reservas Bancárias do BNDES para a Conta
Única do Tesouro Nacional, o que causaria diminuição no nível de liquidez do sistema e,
consequentemente, redução do estoque de operações compromissadas que o Bacen realiza em
mercado. Entretanto, conforme o Tesouro Nacional passe a utilizar os recursos financeiros para
resgate de títulos públicos, a liquidez do sistema seria incrementada, sendo necessária a realização de
novas operações compromissadas para ajuste da liquidez no sistema.

Caso a liquidação do empréstimo ocorra diretamente em títulos públicos, haveria baixa dos títulos no
estoque da dívida, o que não afetaria em qualquer momento a liquidez do sistema, não gerando
qualquer impacto sobre a atuação do Bacen.

Departamento de Supervisão Bancária (Desup)

Na Nota Técnica 398/2016-BCB/Desup (peça 50), de 17/10/2016, são apresentadas conclusões no
sentido que a operação de liquidação antecipada de parte dos empréstimos “não encontra óbices sob
a ótica da supervisão prudencial, dela não decorrendo impacto para a instituição financeira em
termos de risco de liquidez, de mercado, de crédito, de estratégia e de capital.”

Ainda sobre a Nota, destaque-se os seguintes trechos (Peça 50, p. 4-5):
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15. Ocorre que o agravamento da situação econômica do País nos últimos anos implicou forte
redução da demanda do BNDES para o financiamento de grandes projetos por parte do setor
produtivo e, desse modo, acarretou a não aplicação dos empréstimos obtidos junto ao TN em
Operações de Crédito Direto ou de Repasses Interfinanceiros.

16. Como consequência, ocorreu forte elevação na liquidez do banco pela aplicação de tais recursos
em títulos e valores mobiliários ou em aplicações interfinanceiras de liquidez, em sua maior parte
envolvendo títulos públicos federais.

17. Atualmente, a liquidez da instituição é de cerca de 20 vezes a necessidade de sua liquidez
estressada, havendo um excesso de liquidez da ordem de R$ 150 bilhões em relação às métricas
utilizadas pela área de Fiscalização desta Autarquia.

18. Em não havendo perspectivas, no curto e médio prazo, de utilização de tais recursos no
financiamento da atividade produtiva, não identificamos, em termos exclusivamente prudenciais,
óbice para a liquidação antecipada de empréstimos do TN, dela não decorrendo qualquer impacto em
termos de risco de liquidez, de mercado e de crédito.

Diretoria de Política Econômica (Dipec)

Na Nota Técnica 844/2016-BCB/DIPEC (peça 51), de 19/10/2016, são analisados os potenciais
impactos da operação na Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) e na Dívida Bruta do Governo Geral
(DBGG), sendo mencionado que haveria (peça 51, p. 3):

Impacto neutro no resultado fiscal primário e na DLSP por ocasião dos pagamentos ao Tesouro
Nacional, registrando-se redução da dívida mobiliária, caso o pagamento ocorra em títulos, ou
aumento da Conta Única, caso ocorra em espécie, em contrapartida à redução do ativo financeiro do
Tesouro Nacional junto ao BNDES;

Redução da Dívida Bruta do Governo Geral, seja pelo montante dos títulos recebidos em pagamento,
seja pelos muito prováveis impactos subjacentes nas operações compromissadas realizadas pelo
Banco Central para controle da liquidez.

Em relação ao período de vigência das operações, redução do custo médio da DLSP, dado menor
volume de créditos do Tesouro Nacional remunerados à taxa de juros mais reduzida (TJLP)
comparativamente às taxas incidentes sobre os títulos da dívida pública, gerando efeitos de redução
na trajetória dos juros nominais do setor público e, consequentemente, do resultado fiscal nominal e
da DLSP.

Procuradoria-Geral do Banco Central (PGBC)

No Parecer Jurídico 632/2016-BCB/PGBC (peça 52), de 19/10/2016, a conclusão expressa é no sentido
que não compete àquele Autarquia o exame da matéria sob a ótica jurídica, de pronunciamento
quanto ao enquadramento na legislação aplicável às finanças públicas, inclusive em relação à Lei
Complementar 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Por outro lado, expressa que a contribuição do Banco Central ao exame da matéria pode se dar sob
ponto de vista da regulação prudencial do Sistema Financeiro Nacional, assim como da política
monetária e da análise macroeconômica, o que é feito mediante apresentação das notas técnicas do
Desup, Demab e Dipec, já descritas na presente instrução.

D- Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social
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O BNDES apresentou manifestação por meio do Ofício 265/2016-BNDES GP (peça 53), de
21/10/2016, subscrito pela Presidente daquela instituição financeira, sendo informado que, se
acolhidas pelo Plenário do TCU as conclusões da instrução preliminar desta Semag: “não haveria
óbice à liquidação antecipada de contratos de empréstimo celebradas entre a União e o BNDES,
cabendo à esta instituição financeira federal, posteriormente à decisão do TCU, estabelecer
negociação específica com o Ministério da Fazenda e submeter a questão à manifestação de seu
Conselho de Administração.”

E- Análise

Observa-se que nenhuma das manifestações apresentadas contradiz as conclusões apresentadas na
instrução preliminar desta Semag (peça 32). Em verdade, os aspectos mencionados nas notas técnicas
apresentadas pelo Banco Central caminham no sentido de reforçar as conclusões do exame já
realizado.

Desse modo, não há qualquer reparo a se fazer com relação àquela análise, cabendo apenas reiterar
dois aspectos dos potenciais impactos positivos na redução do endividamento público da operação de
antecipação do pagamento de parte dos débitos do BNDES junto à União.

O primeiro com relação ao potencial imediato impacto na redução da Dívida Bruta do Governo Geral,
mesmo que o pagamento seja realizado em recursos financeiros e não em títulos públicos federais. Em
consulta às informações divulgadas pelo Banco Central
(http://www4.bcb.gov.br/pec/gci/port/focus/resenha.asp) observa-se que a atuação recente nas
operações de mercado aberto realizadas por aquela Autarquia tem sido no sentido de retirar liquidez
do sistema, agindo como tomador de recursos nas operações compromissadas.

Assim, eventual operação de antecipação de parte do pagamento pelo BNDES atuaria no mesmo
sentido, ou seja, de diminuir a liquidez do sistema, reduzindo de imediato a necessidade de se realizar
parte das operações, acarretando na queda do estoque de operações compromissadas e,
consequentemente, da Dívida Bruta do Governo Geral.

O segundo impacto que merece destaque refere-se à redução, a médio e longo prazo, na conta de
juros nominais do setor público. Segundo projeções apresentadas pelo Ministério da Fazenda no Ofício
11.003/SE-MF (peça 12), há potencial para relevante redução nos custos com juros da dívida pública.
Transcreve-se trecho daquele documento (peça 12, p. 7):

Os contratos serão definidos em comum acordo, por ambas as partes envolvidas na operação. No
entanto, a STN pretende sugerir ao Banco que o pagamento antecipado seja oriundo do saldo devedor
do Contrato nº 922/PGFN/CAF, de 14.03.2014, cujo montante, posicionado em 31/05/2016, é de R$
205.672.538.880,64. A escolha deste contrato, cujo montante é suficiente para o pagamento
antecipado dos R$ 100 bilhões propostos para antecipação, se justificaria diante de suas
condições financeiras, que implicam subsídios implícitos elevados à União (remuneração
indexada à TJLP, prazos longos, com vencimento em 2060, e carência para juros e principal até 2020 e
2040, respectivamente). Cabe destacar que a projeção, a valor presente, dos subsídios implícitos
decorrentes do referido contrato é de R$ 82.095.533.163,19, o que representa 46,9% do subsídio
total projetado de todos os contratos com o BNDES. (grifamos)

V - CONCLUSÃO

As manifestações apresentadas pelo Ministério da Fazenda, pelo Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, pelo Banco Central do Brasil e pelo BNDES não infirmam as análises e
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conclusões havidas na instrução preliminar de 14/10/2016 desta Semag, de forma que ficam
mantidos, em linhas gerais, os encaminhamentos propostos naquela ocasião.

VI - PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Ante todo o exposto, sejam submetidos os autos à consideração superior, para posterior envio ao
gabinete do Relator, Ministro Raimundo Carreiro, com a proposta de encaminhamento a seguir
detalhada.

Determinar ao Ministério da Fazenda, com fulcro no art. 43, inciso I da Lei 8.443/1992 e no art. 250,
inciso II do Regimento Interno do TCU, que, caso seja efetivada a operação de pagamento antecipado
de parte dos valores devidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social à União:

a) dê ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso ao público, das razões que
motivarem eventual escolha da forma de pagamento, se em recursos financeiros ou em títulos
públicos federais, explicitando a redução da dívida bruta correspondente, com a respectiva
metodologia de cálculo, assim como os impactos observados sobre a política monetária caso a
devolução ocorra em espécie;

b) dê ampla divulgação, no Boletim de Subsídios do Tesouro Nacional ao BNDES e Finep, acerca do
impacto da operação sobre os subsídios creditícios projetados para os respectivos contratos que
venham a ser objeto de pagamento antecipado, ainda que parcial;

c) caso a operação de pagamento antecipado do BNDES se realize em recursos financeiros, utilize a
mesma fonte de recursos tanto para registro do recebimento da receita quanto para registro da
despesa quando do resgate de títulos em mercado;

d) encaminhe ao Tribunal de Contas da União, quando da realização de cada operação de pagamento
antecipado das dívidas do BNDES junto à União:

d.1) informações e documentos relacionados à formalização das operações (cópias de contratos,
pareceres, notas técnicas, etc);

d.2) informações e documentos que evidenciem o tratamento orçamentário e contábil dado à
operação, inclusive a fonte de recursos utilizada para registro do ingresso de receita;

d.3) o cronograma de resgate pelo Tesouro Nacional dos títulos no mercado com uso dos recursos
recebidos do BNDES, na hipótese de a operação ser concretizada em espécie;

e) encaminhe ao Tribunal de Contas da União, quando da utilização dos recursos, informações e
documentos que evidenciem o tratamento orçamentário e contábil dado à operação, que permitam
verificar se os recursos oriundos das operações de pagamento antecipado do BNDES foram
efetivamente utilizados no resgate de títulos públicos em mercado, até o limite dos recursos recebidos
nas respectivas operações.

Dar ciência da decisão que vier a ser proferida nestes autos às Secretarias-Executivas do Ministério da
Fazenda e do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, ao Banco Central do Brasil, ao
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, às Comissões de Finanças e Tributação e de
Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, às Comissões de Assuntos Econômicos e
de Fiscalização e Controle do Senado Federal e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização do Congresso Nacional.
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Restituir os autos à Semag para prosseguimento do feito.

É o relatório.

Voto:
Na Sessão Plenária de 1º.06.2016, apresentei ao Tribunal a seguinte comunicação (peça 2):

Conforme amplamente divulgado na imprensa, o Ministério da Fazenda estuda solicitar ao Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) a devolução de recursos no montante de
R$ 100 bilhões, referentes a empréstimos concedidos nos últimos anos pelo Tesouro Nacional
àquele banco.

2. A questão envolve volume significativo de recursos, com possíveis impactos nas contas do
governo federal. Os mencionados empréstimos totalizaram cerca de R$ 500 bilhões, tendo sido
autorizados pelo Ministério da Fazenda por meio da emissão direta de títulos públicos ao BNDES.
Assim, há controvérsias sobre a legalidade dessas injeções de recursos do governo federal no banco
e, também, sobre a devolução ora anunciada perante as disposições da Lei Complementar
101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal.

3. Diante da materialidade e da relevância do assunto, comunico a Vossas Excelências que solicitei à
Secretaria de Macroavaliação Governamental, por meio do Memorando 11, de 27/5/2016, a
realização de estudos e de procedimentos de acompanhamento do desenrolar dessa matéria no
âmbito do Ministério da Fazenda, com vistas a assegurar a observância às normas de direito
financeiro em vigor e a preservação do interesse público.

4. Dessa forma, determinei a autuação de processo a partir do Memorando 11/2016, após a
autorização do Plenário, tendo como peças iniciais o referido Memorando e esta Comunicação, com
o fito de entabular os mencionados estudos e formular proposta de encaminhamento a este relator,
a ser oportunamente submetida ao descortino deste Colegiado.

5. Assim, solicito ao Presidente que submeta esta Comunicação à elevada consideração deste
Plenário.

2. Acolhida pelo Plenário a minha proposta e, por consequência, autuado o presente processo, a
Semag realizou diligência junto à Secretaria-Executiva do Ministério da Fazenda, por meio do ofício
de peça 6, no qual solicitou esclarecimentos acerca de 27 quesitos, conforme descrito no relatório
que antecede este voto.

3. A Secretaria-Executiva do Ministério da Fazenda manifestou-se por meio do Ofício 11.003/SE-MF,
de 15/7/2016 (peça 12), no qual prestou os esclarecimentos solicitados. Também se manifestaram
sobre o assunto a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) que subsidiaram as discussões preliminares da operação no âmbito do Ministério da
Fazenda, por intermédio dos seguintes documentos juntados aos autos deste processo: Nota
10/2015/Gerat/Cofis/Supof/STN/MF-DF, de 6/10/2015 (peça 23); Nota Técnica
120/2015/Gabin/STN/MF-DF, de 10/12/2015 (peça 22); Parecer/PGFN/CAF 1.726/2015, de
2/12/2015 (peça 24); Parecer/PGFN/CAF 1.753/2015, de 9/12/2015 (peça 26); Parecer PGFN/CAS
1.771/2015, de 10/12/2015 (peça 25).

Das características do pagamento antecipado

4. Conforme informado pela Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda (SE/MF), em resposta à
diligência realizada pela Semag, o pagamento antecipado de R$ 100 bilhões em dívidas do BNDES



11/10/2017 Pesquisa Jurisprudência

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A2975%2520ANOACORDAO%253A2016/D… 31/45

junto à União, oriundas de empréstimos realizados entre 2008 a 2014, poderá se concretizar de
duas formas:

pagamento com recursos financeiros (espécie): nesse modelo, o BNDES repassaria recursos
disponíveis em seu caixa ao Tesouro Nacional para pagamento de parte de sua dívida junto à
União;

pagamento com títulos públicos federais: alternativamente ao pagamento em dinheiro, o BNDES
poderia utilizar os títulos públicos existentes em sua carteira para realização do pré-pagamento
parcial de sua dívida com a União. Neste caso, os títulos serão recebidos pelo seu valor de mercado,
a exemplo do que ocorre nas operações convencionais de compras antecipadas de títulos realizadas
regularmente pelo Tesouro Nacional.

5. Conforme informado pela Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, o cronograma de
devolução dos recursos será definido de comum acordo entre o BNDES e o Tesouro Nacional, que
deverá propor o pagamento em três parcelas, sendo R$ 40 bilhões em 2016, R$ 30 bilhões em 2017
e R$ 30 bilhões em 2018.

6. Nos termos apurados pela Semag, os contratos elegíveis a tal procedimento contêm cláusula de
liquidação antecipada, que faculta ao BNDES quitar antes do vencimento, total ou parcialmente, a
dívida constituída, por meio de solicitação à STN e autorização do Ministro da Fazenda. No entanto,
segundo informado pela Ministério da Fazenda, a STN pretende sugerir que o pagamento seja
referente ao Contrato 922/PGFN/CAF, de 14/3/2014, cujo montante, em 31/05/2016, é de R$
205.672.538.880,64. A STN justificou essa decisão da seguinte forma (peça 12, p. 7):

A escolha deste contrato, cujo montante é suficiente para o pagamento antecipado dos R$
100 bilhões propostos para antecipação, se justificaria diante de suas condições financeiras,
que implicam subsídios implícitos elevados à União (remuneração indexada à TJLP, prazos
longos, com vencimento em 2060, e carência para juros e principal até 2020 e 2040,
respectivamente). Cabe destacar que a projeção, a valor presente, dos subsídios implícitos
decorrentes do referido contrato é de R$ 82.095.533.163,19, o que representa 46,9% do
subsídio total projetado de todos os contratos com o BNDES. (grifos não são do original)

Consequências para o BNDES do pagamento antecipado

7. Quanto aos impactos da operação sobre a situação econômico-financeira e operacional do
BNDES, a SE/MF esclarece que o Banco dispõe de um colchão de liquidez próximo a R$ 150
bilhões. Assim, segundo o Ministério da Fazenda, a antecipação de pagamento ora suscitada,
além de não comprometer a atual higidez patrimonial da instituição financeira, contribuiria
para reduzir o seu serviço futuro da dívida, assegurando a manutenção do BNDES como
principal agente de financiamentos de longo prazo no Brasil.

Da destinação a ser dada aos recursos recebidos como pagamento antecipado

8. Ainda conforme aquele jurisdicionado, os recursos, quando recebidos pelo Tesouro Nacional,
serão classificados na fonte 159 – Retorno de Operações Oficiais de Crédito, a exemplo do que
ocorreu com valores pagos ao final de 2015 e início de 2016, em operação semelhante. Sobre a
utilização dos recursos, caso a operação ocorra em espécie, afirma a SE/MF o seguinte (peça 12, p.
4):
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Não obstante, o Ministério da Fazenda adotará todas as providências para garantir que os
recursos em questão sejam direcionados exclusivamente para o pagamento da DPF em
mercado. (grifos nossos)

9. Registrou a Semag em seu parecer que, segundo informa o Ministério da Fazenda, seja qual for a
forma em que ocorrer a operação, a dívida bruta do governo geral (DBGG) será reduzida
imediatamente. Se for em títulos, reduz-se o estoque da dívida mobiliária em mercado, ou seja,
impacta imediatamente a estatística da dívida pública federal (DPF). Se for em dinheiro, ceteris
paribus, reduz-se o estoque de operações compromissadas do Bacen, que compõe a estatística
DBGG, e, em um segundo momento, reduz-se a estatística DPF quando os títulos em mercado
forem resgatados pelo Tesouro com os recursos recebidos.

10. Consta ainda dos autos que a STN pretende sugerir ao BNDES que o pagamento antecipado
recaia sobre a dívida originada do Contrato 922/PGFN/CAF, de 14/03/2014, cujo saldo devedor em
31/05/2016 era de R$ 205,7 bilhões. Tal escolha se justificaria diante das condições financeiras do
contrato, que implicam subsídios implícitos elevados à União, decorrentes de remuneração
indexada à TJLP, prazos longos, com vencimento em 2060 e carência para pagamento de juros e
principal até 2020 e 2040, respectivamente.

Dos objetivos do pagamento antecipado e dos benefícios esperados

11. Segundo a Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda o objetivo da operação é o seguinte
(peça 12, p. 3-4):

A antecipação do pagamento dos empréstimos concedidos pela União ao BNDES está alinhada com
o principal objetivo da política econômica na conjuntura atual, que é a redução da dívida
bruta do Governo Federal. Adicionalmente, busca-se reequilibrar o balanço de ativos e passivos
entre o BNDES e a União, em especial devido ao fim do Programa de Sustentação do Investimento
– PSI, conforme disposto na Lei nº 13.132/2015, programa este que constava com elevados
subsídios do governo e que foi o principal destino dos recursos emprestados pelo Tesouro ao
BNDES.

12. Expostas as principais informações e características da operação a ser analisada neste processo,
apresentarei, a seguir, algumas informações relevantes colhidas da bem elaborada instrução
produzida no âmbito da Semag para, após, examinar a operação sob a ótica do ordenamento
jurídico.

Da realização de operação semelhante no final de 2015

13. Extraio do parecer da Semag que, no final de 2015 e início de 2016, o Tesouro Nacional e o
BNDES realizaram operação semelhante, que tratou da devolução de R$ 28,99 bilhões aos cofres
federais pela BNDES. Segundo a Nota Técnica 120/2015/GABIN/STN/MF-DF, de 10/12/2015, a
medida se justificava em face dos seguintes aspectos:

ociosidade dos recursos emprestados, mantidos em aplicações financeiras no BNDES, no
entendimento daquela instituição, em desalinhamento com a razão dos empréstimos feitos pelo
Tesouro Nacional;

elevado custo para o Tesouro Nacional, na forma de subsídio implícito ao Banco em contrapartida a
esses empréstimos, o que não se justificaria tendo em vista que parcela significativa desses recursos
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não foi e não tem perspectivas de ser destinada às políticas públicas visadas no momento da
concessão dos empréstimos, e;

necessidade, na conjuntura atual, de estruturar medidas que visem reduzir o déficit público,
contribuindo para a sinalização do comprometimento do governo com a sustentabilidade da dívida
pública.

Dos custos para o Tesouro Nacional da política de emissão direta de títulos ao BNDES

14. Importante registrar, de início, que as emissões diretas ao BNDES, que totalizaram o montante
de R$ 424 bilhões, de 2008 a 2014, representaram 28% de todo o aumento da dívida bruta. No
entanto, a partir de 2015, o Tesouro Nacional não fez mais emissões diretas de títulos ao BNDES.

15. Consta dos autos que a política de emissão direta de títulos do Tesouro Nacional ao BNDES tem
carregado para orçamento da União um elevado custo, gerado pela expressiva diferença de taxas
entre o custo de carregamento dos títulos públicos e a remuneração dos contratos que o BNDES
paga à União.

16. Consoante o Relatório referente ao 2º bimestre de 2016, o montante de subsídios creditícios
atinentes às referidas operações de crédito alcançou R$ 18,9 bilhões somente em 2015,
perfazendo um total superior a R$ 86 bilhões desde 2008, em valores nominais.

17. Soma-se a isso o fato de as projeções feitas para os períodos de duração dos contratos entre
Tesouro e BNDES apontar para um montante de subsídios creditícios de cerca de R$ 175 bilhões,
em valor presente, com concentração superior a 50% entre 2016 e 2020.

Do não atingimento da finalidade das emissões diretas de títulos da STN para o BNDES

18. Observou a Semag que na auditoria operacional realizada por este Tribunal para analisar os
impactos das emissões diretas de títulos públicos ao BNDES (TC 007.722/2015-0), verificou-se a
existência de um saldo de mais de R$ 70 bilhões, em valores de emissão, em títulos recebidos pelo
BNDES por emissão direta mantidos em carteira no encerramento do exercício de 2014.
Aparentemente, o BNDES não estava dando aos títulos públicos recebidos a finalidade declarada
nas Exposições de Motivos das Medidas Provisórias que autorizaram as emissões diretas, qual
seja, constituir fonte de recursos adicional para permitir o financiamento de projetos de
investimentos.

19. A citada auditoria operacional detectou que tais títulos mantidos em carteira geraram despesas
com subsídios aos cofres da União que alcançam a monta de R$ 7,4 bilhões no período de 2008 a
2014.

Da queda da demanda por financiamentos

20. A manutenção desses títulos em carteira encontra explicação na queda da demanda por crédito.
O Relatório da Administração – Sistema BNDES, referente a 2015, informa que o número de
desembolsos no referido exercício foi menor em 27,6% quando comparado a 2014. Segundo
informações do BNDES prestadas no âmbito do TC 007.722/2015-0, a demanda por crédito
projetada em junho de 2015 foi de R$ 170 bilhões, mas a demanda realizada atingiu R$ 136 bilhões.

Dos benefícios da operação para a gestão fiscal e da relevância da utilização dos recursos
recebidos pela União tão somente para a redução da dívida pública
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21. Há que se considerar, portanto, que o efeito de um eventual pagamento antecipado é
justamente o inverso daquele causado quando das emissões diretas de títulos públicos. Se antes as
emissões diretas causaram aumento da dívida bruta, gerando expressivos subsídios aos cofres
públicos e causando por consequência uma gradual piora da percepção de risco dos investidores
quanto à sustentabilidade da dívida soberana, esta operação de pagamento antecipado da dívida
do BNDES originada por aquelas emissões diminuirá a dívida bruta.

22. Com efeito, tem-se a redução dos gastos com subsídios inerentes àquelas emissões, com a
consequente melhora gradual da confiança dos investidores. No mérito, é difícil não concordar com
os benefícios de tal medida para a gestão fiscal da União, desde que os títulos devolvidos sejam
devidamente cancelados ou os recursos recebidos sejam de fato empregados no resgate da DPF em
mercado.

Da legalidade do pagamento antecipado à luz da LRF

23. O art. 37, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal apresenta a seguinte redação:

Art. 37. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados:

I - (...)

II - recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou
indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da
legislação;

24. A questão, portanto, a ser analisada é saber se o pagamento antecipado que ora se discute
ofenderia ou não o citado dispositivo da LRF.

25. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos do Parecer PGFN/CAF 1.753/2015,
entende que não há ofensa à LRF nessa hipótese, conforme se extrai do seguinte trecho do citado
parecer, reproduzido na instrução da Semag (peça 26):

O escopo do art. 37 e de seus incisos, portanto é o de impedir que o ente pratique determinadas
ações que impactem em sua dívida, gerando ou reconhecendo um passivo ou obrigação de
pagar, e dando causa, consequentemente, a um crédito para a outra parte da relação.

Tal lógica é a que deve ser aplicável à conduta de receber antecipadamente recursos de empresa na
qual o ente detenha a maioria do capital social com direito a voto. A antecipação vedada consiste
naquela que tenha por efeito a criação de uma dívida - obrigação de pagar, financeira, para o
Poder Público. No presente caso, a União.

(...)

A antecipação de um pagamento no âmbito do contrato de empréstimo pelo BNDES em nada
impacta a dívida da União; não tem como efeito, para o 'Poder Público' que detém maioria do
capital votante do BNDES, o surgimento de obrigação de pagar; tampouco, em contrapartida,
nasce para o Banco, crédito algum perante a União. O que, na realidade, se tem como efeito da
antecipação do pagamento pelo BNDES é a quitação de sua dívida, parcial ou integralmente, e a
extinção de um crédito da União. Trata-se de prerrogativa do devedor, no presente caso, sujeita à
anuência do credor, que encontra amparo absoluto na legislação vigente. (grifos da Semag)
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26. A Semag também entende não haver ofensa à LRF o pagamento antecipado que se pretende
efetuar. Para fundamentar sua posição, a unidade técnica apresentou os seguintes argumentos:

Com efeito, segundo apurado no âmbito do TC 007.722/2015-0, a manutenção ociosa de títulos da
dívida pública federal na carteira do BNDES gerou para o Tesouro uma despesa de
aproximadamente R$ 7,4 bilhões entre 2008 e 2014, em face dos subsídios implícitos envolvidos.
Com a noticiada devolução de parte desses títulos, deverá haver uma melhora correspondente nos
resultados nominais do Governo Federal ao longo de vários exercícios e, por conseguinte, efeitos
redutores na DBGG e na DLSP.

A uma, tal antecipação de pagamento, nos termos ora apresentados, não parece se enquadrar na
vedação prevista no art. 37, inciso II, da LRF, inserido no Capítulo VII, que dispõe ‘da Dívida e do
Endividamento’.

A duas, a transação tem o potencial de reduzir o elevado custo que os subsídios implícitos ao
BNDES acarretam ao Tesouro Nacional. Subsídios esses que não mais se justificam, uma vez que
parcela expressiva dos recursos não foi aplicada nas políticas públicas para as quais foi
originalmente destinada. Neste caso, sobressai a razoabilidade em prol do interesse público da
operação de cancelamento, que, por sua vez, demonstra-se alinhada aos objetivos fundamentais da
LRF.

Oportuno anotar que, consoante o disposto no art. 4º, inciso I, alínea ‘e’, da LRF, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) deve dispor de “normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos
resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos”. A Lei 13.242/2015 (LDO-
2016) assim regulamenta a matéria:

Art. 15. Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a alocação dos recursos na
Lei Orçamentária de 2016 e em créditos adicionais, e a respectiva execução, deverão propiciar o
controle dos valores transferidos e dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos
programas de governo.

Parágrafo único. O controle de custos de que trata o caput será orientado para o estabelecimento
da relação entre a despesa pública e o resultado obtido, de forma a priorizar a análise da
eficiência na alocação dos recursos, permitindo o acompanhamento das gestões orçamentária,
financeira e patrimonial. (grifamos)

A iniciativa que busca o desfazimento de parte de operações realizadas entre o Tesouro Nacional e
o BNDES, nas bases mencionadas, também se demonstra consistente com as premissas e os
objetivos da política econômica nacional, cuja definição constitui exigência do art. 4º, § 2º, inciso II,
da LRF, assim estabelecidos no Anexo IV da LDO-2016, a saber:

O objetivo primordial da política fiscal do governo é promover a gestão equilibrada dos recursos
públicos, de forma a assegurar a manutenção da estabilidade econômica, o crescimento
sustentado, a distribuição da renda e a prover adequadamente o acesso aos serviços públicos
universais. Para isso, atuando em linha com as políticas monetária, creditícia e cambial, o governo
procura criar as condições necessárias para a queda gradual do endividamento público líquido e
bruto em relação ao PIB, a redução da estrutura a termo da taxa de juros, a melhora do perfil
da dívida pública e o fortalecimento dos programas sociais. (grifamos)

Conforme já apontado nesta Instrução, a redução do volume financeiro dos empréstimos da União
ao BNDES implicaria a redução dos subsídios creditícios associados a essas operações, restringindo
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as despesas derivadas do diferencial entre as taxas de juros da captação de recursos pelo Tesouro
Nacional e da remuneração dos empréstimos, devida pela instituição financeira à União.

Tanto pelas finanças governamentais, quanto pelas possíveis repercussões econômicas, evidencia-se
que a operação de quitação de parcela dos empréstimos pelo BNDES concorre para o equilíbrio das
contas públicas, e não o seu contrário.

Considerar, portanto, que tal operação seja vedada pela LRF corresponde a interpretar a Lei
Complementar de forma a conduzir à violação dos seus propósitos mais comezinhos, ignorando o
enquadramento sistêmico das vedações constantes do art. 37 e impedindo a correção, ainda que
parcial, da trajetória de crescimento acelerado do endividamento público verificada nos últimos
anos.

27. Assim como os pareceres dos autos, entendo que o pagamento antecipado do BNDES ao
Tesouro Nacional, na forma examinada neste processo, não ofende o art. 37, inciso II, da LRF. Digo
mais, entendo que sequer é alcançado pela hipótese tratada pelo mencionado dispositivo, pelas
razões expostas a seguir.

O art. 37, inciso II, da LRF apresenta a seguinte redação:

Art. 37. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados:

I - (...)

II - recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou
indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da
legislação;

28. Ora, não é de boa técnica hermenêutica interpretar o inciso II dissociado do caput do art. 37, o
que significa dizer que o inciso II somente tem significado jurídico quando interpretado em
conjunto com o caput do mesmo artigo.

29. Na mesma linha, o art. 37 não pode ser interpretado isoladamente, sem considerar que se trata
de artigo inserido na Subseção I - “Da contratação” – da Seção IV – “Das operações de crédito” do
Capítulo VII - “Da dívida e do endividamento”.

30. Quero com isso afirmar que não é qualquer recebimento antecipado de valores que está vedado
pelo art. 37, inciso II, da LRF, mas apenas aquele que possa ser equiparado a uma operação de
crédito, conforme disposto no caput do art. 37, e desde que essa operação de crédito
implique ônus para o controlador, como, por exemplo, a obrigação de pagamento ou ainda o
aumento da dívida, coerente, portanto, com o assunto tratado em todo o Capítulo VII, que
cuida “Da dívida e do endividamento”.

31. Portanto, não encontra amparo na boa hermenêutica a interpretação do inciso II que seja
dissociada do caput do art. 37, assim como também não se concilia com a hermenêutica a
interpretação do art. 37 que seja dissociada das demais disposições da LRF, em especial, do
Capítulo VII, que cuida “Da dívida e do endividamento”, e no qual referido artigo está inserido.

32. Proceder dessa maneira – ou seja, interpretar o art. 37, inciso II, da LRF de modo isolado -
conduziria ao equivocado entendimento de que qualquer recebimento antecipado de valores
estaria vedado, ainda que não se pudesse equipará-lo a uma operação de crédito que
implicasse ônus para o controlador. Referida interpretação conferiria ao art. 37, inciso II, da LRF
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um âmbito de aplicação substancialmente superior ao que a própria norma harmonicamente
estabeleceu.

33. É da natureza da norma jurídica ser concisa, o que impõe ao operador do direito o ônus de
extrair do texto a norma coerente com o ordenamento jurídico. Nas palavras de Eros Grau “não se
interpreta o direito em tiras” (GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação
do Direito. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 42.). Do mesmo modo, no presente caso, o art. 37, inciso
II, da LRF não pode ser interpretado isoladamente.

34. Com esses fundamentos, entendo que o pagamento antecipado do BNDES ao Tesouro Nacional
não configura operação de crédito que implique ônus para o controlador. Como bem demonstrado
pela Semag, ocorrerá exatamente o contrário, isto é, a redução da dívida pública. Por essas razões,
entendo que eventual pagamento antecipado do BNDES ao Tesouro Nacional, nas hipóteses
analisadas neste processo, não é situação alcançada pela vedação contida no art. 37, inciso II, da
LRF.

Do meio de pagamento a ser usado para a liquidação da operação

35. Consoante já mencionado anteriormente neste voto, o pagamento antecipado do BNDES ao
Tesouro Nacional pode ocorrer de acordo com as seguintes alternativas, segundo consta dos
documentos acostados nestes autos:

i) devolução mediante o retorno ao Tesouro Nacional dos títulos que estão na carteira do BNDES,
com o consequente cancelamento dos títulos pelo Tesouro;

ii) a utilização de recursos em espécie, inclusive provenientes da monetização, pelo BNDES, dos
títulos das operações compromissadas que eventualmente estejam em sua carteira

36. Segundo análise da Semag, na primeira alternativa haverá tão somente o desfazimento da
operação original com a consequente baixa dos títulos pelo Tesouro Nacional, sem qualquer
impacto sobre a política monetária, tampouco sobre a liquidez do Tesouro Nacional. Além disso, a
operação acarretará a consequente e desejável redução da dívida bruta do Governo Central
(Tesouro Nacional + Bacen), aumentada na origem por uma operação de emissão direta de títulos,
cuja legalidade é objeto de análise em processo específico deste Tribunal (TC 010.173/2015-3).

37. Já na segunda hipótese, esclarece a Semag que o BNDES devolveria a importância ao Tesouro
Nacional, cujo montante comporia os depósitos do referido órgão junto ao Bacen, os quais
passariam a ser remunerados pela taxa Selic. De acordo com a demonstração financeira publicada
em 30/6/2016 (peça 31), o BNDES possui R$ 79 bilhões aplicados em operações compromissadas;
R$ 54 bilhões em retorno de operações de crédito de curto prazo; R$ 52 bilhões em títulos de curto
prazo; R$ 36 bilhões em títulos de longo prazo; e R$ 23 bilhões a título de repasse interfinanceiro
(PIS/PASEP, FAT Constitucional, etc), dentre outros ativos.

38. Diante desse cenário a Semag entende que, “nesta segunda alternativa, ao receber os recursos
em espécie do BNDES, o Tesouro Nacional se beneficiaria de uma maior flexibilidade financeira, a
qual decorreria do aumento das disponibilidades na Conta Única e de sua remuneração” ... ao passo
que “na primeira alternativa (devolução dos títulos ao Tesouro) não haveria qualquer interferência na
política monetária, na segunda o Bacen tenderia a atuar com ações compensatórias de controle da
liquidez, tanto por ocasião da antecipação de valores pelo BNDES, quanto à medida que os recursos
antecipados à Conta Única fossem utilizados para resgatar títulos no mercado”.
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39. A Semag ainda faz uma observação que me parece importante destacar no seguinte sentido:

À primeira vista, a segunda alternativa pode parecer violação ao disposto na vedação em questão.
Porém, de acordo com a metodologia de apuração da dívida bruta brasileira, esta é diretamente
impactada pela redução das operações compromissadas do Bacen, o que ocorrerá, no caso em
referência, quando e se a autoridade monetária atuar mediante ações compensatórias para
recomposição da liquidez em face dos recursos financeiros que vierem a ser transferidos pelo
BNDES ao Tesouro.

40. Não obstante essa conclusão, a Semag faz a seguinte advertência:

Impende anotar que eventual escolha da segunda alternativa (devolução em espécie) deve passar
por um crivo rigoroso, que exige motivação e evidenciação da redução efetiva da dívida bruta,
assim como dos efeitos das referidas escolhas sobre o resultado nominal, uma vez que o aumento
imediato da disponibilidade financeira do Tesouro produzirá impacto direto sobre variáveis
econômicas de denso relevo da política fiscal.

Ademais, pela vedação do art. 37, inciso II, da LRF, não poderia a União receber valores antecipados
do BNDES para negociar títulos no mercado e aumentar a sua disponibilidade no Tesouro Nacional.

41. Concordo com as considerações da Semag acerca do instrumento a ser utilizado para a
realização do pagamento antecipado, em títulos ou dinheiro. Faço, no entanto, algumas
observações.

42. Sob a perspectiva da legalidade, entendo que, adotadas as cautelas mencionadas pela Semag,
com a destinação dos recursos arrecadados para o abatimento da dívida pública,
independentemente se em títulos ou em dinheiro, não há qualquer ofensa à LRF.

43. Chamo a atenção, no entanto, para o fato de que, pelas informações constantes deste processo,
não há, sequer, a possibilidade de o pagamento dos 100 bilhões ser realizado integralmente em
títulos, porquanto, segundo apurado na auditoria operacional realizada por este Tribunal para
analisar os impactos das emissões diretas de títulos públicos ao BNDES (TC 007.722/2015-0),
verificou-se a existência de um saldo de aproximadamente R$ 70 bilhões, em valores de emissão,
em títulos recebidos pelo BNDES por emissão direta mantidos em carteira no encerramento do
exercício de 2014. No entanto, na data de hoje esse saldo pode ser ainda inferior a esse valor.

44. Além disso, por se tratar de títulos negociáveis, quem tem melhores condições de avaliar qual
meio de pagamento seria o mais adequado é o próprio BNDES, que, no meu entender, deve
proceder a essa escolha de maneira rigorosamente fundamentada, explicitando as razões para a
escolha de um desses meios de pagamento em detrimento do outro, com a demonstração das
vantagens do meio de pagamento escolhido em comparação com o que foi preterido.

Da não afetação da decisão que vier a ser proferida neste processo em relação aos processos
que discutem a regularidade da emissão direta de títulos ao BNDES

45. Consoante exposto no relatório que antecede este voto, tramitam neste Tribunal os seguintes
processos que tratam das emissões diretas de títulos públicos ao BNDES:

TC 007.722/2015-0: Da minha relatoria. Trata-se de auditoria de natureza operacional, coordenada
pela Semag, com participação da Secex-Estatais, com o objetivo de avaliar os impactos das
operações com títulos públicos emitidos diretamente ao BNDES, de 2008 a 2014, nos custos da
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dívida pública mobiliária federal. O trabalho de auditoria foi concluído, porém, os autos encontram-
se na Semag para análise de memoriais apresentados pelo BNDES.

TC 010.173/2015-3: Da minha relatoria. Trata-se de representação formulada pelo representante
do Ministério Público de Contas desta Corte, com objetivo de verificar a regularidade dos
empréstimos concedidos pelo Tesouro Nacional ao BNDES e às demais instituições financeiras
federais mediante emissão direta de títulos públicos. O processo foi distribuído à Secex Fazenda e
se encontra na fase de instrução na unidade técnica.

46. Faço esse registro apenas para ressaltar que a decisão a ser proferida neste processo em nada
afeta o mérito dos processos acima mencionados, ou seja, a decisão deste processo não significará
qualquer juízo favorável à regularidade das emissões diretas de títulos do Tesouro ao BNDES,
porquanto mencionada matéria não é objeto de análise neste processo, mas sim nos TC-
007.722/2015-0 e TC-010.173/2015-3, acima citados.

47. Feitas essas considerações, voto por que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto à
apreciação do Plenário.

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 26 de outubro de 2016.

RAIMUNDO CARREIRO

Relator

Voto do Ministro revisor:
A matéria destes autos reveste-se de excepcional relevância, tendo em conta não só a materialidade
dos valores envolvidos, da ordem de R$ 100 bilhões, mas também o papel desta Corte como
guardiã da responsabilidade fiscal, sobretudo em tempos de crise econômica.

A elevada dívida pública brasileira é, sem sombra de dúvida, a principal fonte de risco para as
contas nacionais. De fato, a dívida bruta do governo geral (DBGG) já ultrapassa R$ 4,3 trilhões, o
que representa mais de 70% do produto interno bruto (PIB). O custo dessa dívida impõe aos
governos federal, estaduais e municipais o pagamento de mais de R$ 370 bilhões a cada ano, sendo
que a União destina mais da metade do seu orçamento para o pagamento de juros e outros
encargos.

A Semag apontou que a DBGG foi majorada em 28% em decorrência das emissões diretas ao Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no período de 2008 a 2014. O aventado
retorno de R$ 100 bilhões ao Tesouro Nacional poderia representar considerável alívio nesse
quadro devastador.

Vozes de especialistas em finanças públicas têm sido ouvidas, umas afirmando e outras
questionando a legalidade da antecipação do pagamento dessa dívida pelo BNDES. A principal
crítica refere-se a uma possível ofensa ao disposto no art. 37, inciso II, da Lei de Responsabilidade
Fiscal.

Discordo dessa acusação e manifesto concordância integral com o voto do Relator, Ministro
Raimundo Carreiro, pelos motivos que passo a expor.

O inciso II do art. 37 da LRF assim dispõe:

Art. 37. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados:
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(...)

II - recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou
indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da
legislação.

A melhor interpretação para esse dispositivo não seria, certamente, a literal, a qual afirmaria a
impossibilidade de a União receber pagamento antecipado de dívida do BNDES em qualquer
circunstância.

A unidade técnica salientou, com muita propriedade, que o art. 37 está inserido no capítulo VII da
LRF, o qual trata “da dívida e do endividamento”. Claro está, portanto, que a vedação ali referida é a
de financiamento do poder público pela empresa estatal, de modo a aumentar o endividamento.

A medida ora aventada, ao contrário, deve contribuir para a redução do estoque da dívida, o que
guarda perfeita consonância com a exposição de motivos que balizou o encaminhamento do
projeto de lei de responsabilidade fiscal ao Congresso Nacional:

Este Projeto integra o conjunto de medidas do Programa de Estabilidade Fiscal - PEF, apresentado à
sociedade brasileira em outubro de 1998, e que tem como objetivo a drástica e veloz redução do
déficit público e a estabilização do montante da dívida pública em relação ao Produto Interno Bruto
da economia. (grifei)

Não há, portanto, ofensa ao art. 37, inciso II, da LRF, desde que os recursos restituídos sejam
utilizados para redução da dívida pública. Operação semelhante foi realizada no início deste ano,
quando foi antecipada a restituição de R$ 29 bilhões pelo BNDES, sem que houvesse censura por
parte desta Corte.

Duas são as condições para que a devolução antecipada ocorra: que a restituição seja definida em
comum acordo entre a União e o BNDES, conforme previsto nos instrumentos contratuais; e que os
recursos restituídos sejam integralmente utilizados para abatimento da dívida pública federal.

Há que considerar que o BNDES vem enfrentando dificuldade em utilizar os recursos recebidos da
União, em virtude da queda da demanda por novos financiamentos. A verdadeira agressão à
economia do setor público, portanto, não está na restituição dos recursos, mas na manutenção de
tal montante ocioso, ao custo de mais de R$ 1 bilhão por ano, arcado pelo Tesouro. Segundo a
Semag, esse estoque não utilizado pelo BNDES custou R$ 7,4 bilhões aos cofres da União entre
2008 e 2014.

Quanto à forma de devolução antecipada, em títulos ou em dinheiro, ambas as alternativas são
legais, cabendo ao governo federal e ao BNDES combinar a melhor solução. Se o pagamento for
feito em títulos, o Tesouro deverá providenciar o imediato cancelamento dos mesmos. Se for em
dinheiro, caberá ao Tesouro utilizá-lo exclusivamente para liquidação de títulos da dívida pública,
devendo o Banco Central promover o correspondente ajuste da liquidez. De uma forma ou de
outra, não haverá impacto fiscal negativo e o endividamento ficará menor, conforme demonstrado
pela Semag.

Registro minha preocupação em relação à legalidade da operação original, mediante a qual a União
emitiu títulos em favor do BNDES no montante de R$ 424 bilhões entre 2008 e 2014. Em que pese
essa matéria estar sendo tratada nos autos dos TC 007.722/2015-0 e TC 010.173/2015-3, ambos da
relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, entendi necessário aprofundar o exame da operação
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discutida nestes autos antes de pronunciar meu voto, em razão dos impactos que a presente
decisão poderá ocasionar no deslinde da matéria tratada nos referidos processos.

De fato, do ponto de vista estritamente financeiro, a emissão direta de títulos ao BNDES foi
catastrófica para a União. Basta lembrar que a emissão se deu à taxa de juros básica da economia
(Selic) ou bem próximo dela, enquanto os empréstimos ao BNDES foram contratados à taxa de juros
de longo prazo (TJLP). Hoje, a Selic está fixada em 14,15% ao ano, enquanto a TJLP se mantém em
7,5% ao ano. Essa disparidade resultou em despesa da União, a título de subsídio creditício, da
ordem de R$ 86 bilhões desde 2008, com previsão de dispêndio de mais R$ 175 bilhões até 2020,
segundo os cálculos da Semag.

Não bastasse essa despesa, a utilização desses recursos pelo BNDES gera novos encargos para os
cofres federais, pois o banco empresta a juros subsidiados, contando com a posterior equalização
pelo Tesouro. Apenas em 2015, o custo da equalização das taxas de juros do BNDES chegou a R$
7,3 bilhões.

É difícil considerar vantajosa essa política de emissões diretas ao BNDES, pois ela não parece ter
alcançado seu objetivo declarado, de acelerar o desenvolvimento econômico e social. A evolução
do PIB nacional entrou em franco declínio a partir de 2011, batendo recordes negativos em 2015 e
na projeção para 2016.

Considerando a relevância da matéria, entendo que deva ser dada máxima celeridade à tramitação
dos referidos processos. Embora o TC 007.722/2015-0 já esteja no Gabinete do Relator, o TC
010.173/2015-3 encontra-se em instrução na Secretaria de Controle Externo da Fazenda Nacional.
Sugiro ao Ministro Carreiro que, se entender pertinente, solicite urgência na tramitação desses
autos, a fim de que possam ser apreciados por este Colegiado o mais breve possível.

Registro que recebi memorial elaborado pelos representantes legais do BNDES, no qual manifestam
preocupação quanto a eventual deliberação desta Corte, no tocante à legalidade das emissões
diretas de títulos, sem a prévia oitiva do banco. Tal temor não procede. Quando da apreciação da
legalidade da operação, o Tribunal, se for o caso, deliberará acerca da definição de
responsabilidades, promoverá o contraditório e a ampla defesa e buscará a melhor forma de
restituição do montante total dos empréstimos, tendo em conta, naturalmente, a necessidade de
preservar a liquidez do BNDES.

Por todo o exposto, acompanho, na íntegra, o voto do Relator e aproveito para parabenizar Sua
Excelência e a equipe da Semag pela qualidade das análises efetuadas.

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 23 de novembro de 2016.

Ministro VITAL DO RÊGO

Revisor

Declaração de voto:
Trata-se de processo de acompanhamento autuado pela Secretaria de Macroavaliação
Governamental (Semag) em razão de comunicação efetuada pelo Ministro Raimundo Carreiro no
Plenário em 1º/6/2016, com objetivo de examinar a legalidade e os impactos econômico-fiscais da
devolução antecipada de R$ 100 bilhões do BNDES para o Tesouro.

Esses recursos originam-se de operações de capitalização do BNDES, via empréstimo do Tesouro
Nacional, que tinham por finalidade fortalecer o caixa da instituição financeira e possibilitar que
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atuasse mais fortemente no mercado de crédito de operações subvencionadas, como o Programa
de Sustentação do Investimento (PSI) – Medida Provisória 465/2009, convertida na Lei 12096/2009
-, com o objetivo último de induzir o aumento do investimento produtivo pelo setor privado.

Esses empréstimos foram realizados por meio de contratos, em especial o Contrato 922/PGF/CAF,
assinado em 14/3/2014, com vencimento em 2060, cujo saldo devedor era de R$ 205,7 bilhões em
31/5/2016.

Nesse sentido, consta do site da Secretaria do Tesouro Nacional, que haveria, em 31/12/2015, o
total de 22 contratos de empréstimos, no valor global de R$ 523,9 bilhões. A data de vencimento
mais próxima é 15/3/2029 (três contratos, com saldo total de R$ 27,3 bilhões em 31/12/2015) e a
remuneração acordada para o Tesouro, consta, seria a TJLP, atualmente de 7,5% ao ano.

Esses empréstimos, contudo, não foram feitos mediante aporte de recursos, haja vista as
dificuldades de caixa usuais do Tesouro, mas sim mediante emissão direta de títulos do Tesouro
Nacional para o BNDES, que deveria negociá-los no mercado para obter os valores necessários para
implementar a política de crédito expansionista.

Há aqui, na emissão direta de títulos, possível violação ao art. 36 da Lei Complementar 101/2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF):

Art. 36. É proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da
Federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo.

Parágrafo único. O disposto no caput não proíbe a instituição financeira controlada de adquirir,
no mercado, títulos da dívida pública para atender investimento de seus clientes, ou títulos da dívida
de emissão da União para aplicação de recursos próprios.

Todavia, não vou me alongar no exame dessa emissão direta, que está sendo apurada no TC
010.173/2015-3, também da relatoria do Ministro Raimundo Carreiro.

Veja-se que os empréstimos para o BNDES são, em si, extremamente lesivos ao Erário, pois,
independentemente de ocorrer ou não emissão direta, o custo de carregamento da dívida pública é
bastante superior à TJLP. Basta ver que, em 2014, a TJLP foi fixada em apenas 5% aa, ao passo que a
Selic variou de 10,4% aa a 11,65%.

Portanto, apenas o cumprimento do interesse social último, a saber, financiar o investimento
produtivo do setor privado, poderia justificar, em tese, operação tão desvantajosa para o Tesouro
Nacional. Segundo informou a Semag em sua instrução, o valor presente do subsídio implícito das
operações seria de R$ 175 bilhões. Isso fora os custos de equalização a serem arcados pelo Tesouro
em razão das operações de crédito em si, matéria já exaustivamente examinada nas Contas do
Governo de 2014 e 2015 e no TC 021.643/2014-8.

Outrossim, o valor desses empréstimos, segundo a unidade técnica, teria respondido por 28% do
aumento da dívida pública no período de 2008 a 2014.

De outro lado, o fim do programa PSI em 2015 e a queda na demanda por crédito, resultado do
desaquecimento da economia, fizeram com que o BNDES reduzisse o volume de operações de
crédito que deveriam ser custeadas com recursos emprestados pelo Tesouro.

Assim, do ponto de vista fiscal, é totalmente descabida a manutenção de ativos do Tesouro no
BNDES sem que cumpra a destinação que ensejou os aportes pretéritos. Nessa situação, os caros
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recursos do Tesouro não-utilizados serviriam apenas para aumentar indevidamente os lucros da
instituição financeira, de modo a permitir o pagamento de vultosos salários a seus empregados
(sem limitação de teto constitucional) e de participação nos lucros, que equivaleram a 4 salários
extras para cada empregado no ano de 2015, numa média de R$ 104 mil.

Enquanto isso, o crescimento da dívida bruta pressiona seus custos de financiamento, inclusive
mediante a classificação do risco soberano pelas agências de rating.

Outrossim, à luz da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais), a atuação do BNDES deve se pautar na sua
função social de atendimento do interesse coletivo, o que, pelo que foi narrado, não está sendo
plenamente observado, ainda mais quando se tem em conta que o BNDES mantém ativos líquidos
de R$ 191,5 bilhões (junho de 2016), R$ 109,3 em títulos e valores mobiliários, dos quais a maioria é
constituída por títulos públicos federais, segundo informação do Banco Central (peça 40, fl. 5).

Ainda segundo o Banco Central, a liquidez do BNDES é 20 vezes superior à necessária, de modo que
seria possível, no limite, a devolução ao Tesouro Nacional de até R$ 150 bilhões.

Se do ponto visto da política fiscal há enorme interesse na devolução antecipada dos empréstimos,
dado o seu forte impacto nas contas públicas, a questão jurídica a ser examinada refere-se à
possível violação ao art. 37 da LRF, que dispõe:

Art. 37. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados:

...

II - recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou
indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da
legislação;

Contudo, a Semag entendeu que essa operação teria nuances: não haveria abuso do poder de
controlador e, mais importante, seria o desfazimento de operações anteriores que, essas, sim,
significavam descumprimento ao art. 36 da LRF, tendo em vista a emissão direta de títulos junto ao
BNDES.

A despeito de vislumbrar afronta à LRF na emissão direta de títulos junto à instituição financeira,
matéria a ser apurada no TC 010.173/2015-3, entendo que a validade dos contratos de
financiamento do BNDES pelo Tesouro está condicionada ao cumprimento de sua finalidade, ou
seja, a realização de operações de crédito de interesse sócio-econômico, definidas por meio das
políticas públicas. A manutenção de significativos saldos em caixa do BNDES constitui desvio de
finalidade e deve ser rechaçada, por atentar contra os princípios da economicidade, da moralidade
e contra a função social da empresa.

Por conseguinte, ainda que os instrumentos de contratos tenham sido omissos quanto a esse
ponto, a devolução antecipada dos recursos emprestados e não-utilizados não constitui
prerrogativa do BNDES, mas sim obrigação, uma vez que a finalidade dos contratos de
financiamento não foi a de promover o enriquecimento sem causa da instituição financeira às
custas do endividamento da União, mas sim tornar viáveis investimentos de interesse do País.

Ante o exposto, acompanho, por esses fundamentos, a proposta da Semag acolhida pelo eminente
relator, Ministro Raimundo Carreiro.

BENJAMIN ZYMLER
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Redator

Senhor Presidente,

Senhora Ministra e Senhores Ministros,

Senhor Procurador-Geral do MPTCU,

Ao tempo em que parabenizo a unidade técnica pelo excelente trabalho de fiscalização e que
enalteço o voto ora oferecido a este Plenário pelo ilustre Ministro-Relator Raimundo Carreiro, peço
licença para registrar a minha ressalva em relação a alguns aspectos tratados no presente feito.

O Tesouro Nacional pode mesmo receber de volta, antecipadamente, os recursos que havia
aportado ao BNDES para aplicá-los na redução da dívida pública, vez que, em linha de princípios,
essa operação não se enquadraria na vedação apontada pelo art. 37, II, da LRF.

Não vejo, contudo, que essa operação configure necessariamente o aludido pagamento antecipado,
já que há estipulação contratual a permitir a referida devolução antecipada, podendo, então, o
presente caso ser até tratado como mero cumprimento de cláusula contratual, sem caracterizar a
antecipação de pagamento.

Na mesma esteira, não vislumbro a possível ilegalidade originária no aporte inicial dos recursos pela
União ao BNDES, pois o art. 36 da LRF trata de vedação a operações de crédito entre instituição
financeira estatal e o ente da Federação que a controle, na qualidade de beneficiário do
empréstimo, ao passo que, no presente caso concreto, o beneficiário da operação não foi o ente da
federação, mas, sim, o BNDES e as subsequentes pessoas financiadas a juros subsidiados.

Entendo, no entanto, que a aludida devolução dos recursos à União se tornou obrigatória, no
presente momento, diante da superveniente ilegalidade consubstanciada no desvio de finalidade,
vez que o aporte originário dos recursos destinava-se à concessão de fomento pelo BNDES aos
agentes econômicos com o intuito de gerar emprego e renda, não tendo a indesejável finalidade de
entesouramento pelo banco com o indevido pagamento dos custos de equalização de juros pelo
Tesouro em face do dinheiro “parado” junto ao patrimônio do BNDES.

Por essa linha, diante da referida ausência de ilegalidade no aporte originário dos recursos, da
aludida antecipação contratual na devolução dos recursos, sem necessariamente configurar o tal
pagamento antecipado, e da inegável finalidade dos aludidos recursos para a geração de emprego
e renda no País, entendo que a União poderia, sim, empregar os valores restituídos pelo BNDES em
outras operações, para além da mera redução da dívida pública.

Parece plausível, assim, que a União utilize os aludidos recursos para o socorro a investimentos nos
Estados, DF e Municípios, atentando nesse caso, contudo, para a vedação à realização de operação
de crédito entre um ente e outro da Federação, nos termos do art. 35, caput, da LRF, sem prejuízo,
no entanto, de se valer da aludida operação para financiar, direta ou indiretamente, despesas de
capital, a partir da exceção contida no inciso I do § 1o mesmo dispositivo legal.

Bem se vê que o voto ora oferecido pelo ilustre Relator não aprecia essa possibilidade, limitando-se
a discorrer sobre a necessidade de os recursos serem empregados na citada redução da dívida
pública. Deixo, todavia, de abrir a divergência em relação a esse posicionamento, por ver que os
órgãos e entidades federais atuantes no presente feito não se manifestaram formalmente nos autos
sobre a intenção de usar os valores restituídos pelo BNDES em destinação diferente da mera
redução da dívida.
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Essa, Senhor Presidente, é a ressalva que, nos termos do art. 69, IV, do RITCU, faço destacar no meu
voto, ao tempo em que acompanho o nobre Ministro-Relator Raimundo Carreiro no presente
julgamento.

TCU, Sala das Sessões, em 23 de novembro de 2016.

Ministro-Substituto ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO
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BNDES con!rma devolução antecipada de R$ 50 bilhões à
União este ano

Valores serão transferidos em 2 parcelas - R$ 33 bilhões na semana que vem e outra de R$ 17 bilhões em

outubro; há ainda negociações para banco devolver R$ 130 bi em 2018, diz diretor.

Por Reuters

21/09/2017 13h18 · Atualizado 21/09/2017 13h22

O diretor da área !nanceira do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

(BNDES), Carlos Tadeu de Freitas, con!rmou nesta quinta-feira (21) que o banco vai

devolver antecipadamente à União R$ 50 bilhões neste ano.

A devolução chamada por ele de "resgate antecipado" será feita em 2 parcelas : uma de

R$ 33 bilhões na semana que vem e outra de R$ 17 bilhões em outubro.

"O resgate antecipado está con!rmado", disse ele a jornalistas após participar de evento

no Rio de Janeiro.

O diretor disse que a demanda do governo federal para que o banco devolva R$ 130

bilhões aos cofres públicos em 2018 ainda está sendo negociada.

Tadeu de Freitas disse que o BNDES poderá buscar !nanciamento externo junto ao banco

dos Brics, ao China Development Bank e ao alemão KfW para levantar recursos para fazer

frente à demanda por crédito e devolver os recursos para a União.

Ele descartou, contudo, a possibilidade de o banco vender parte da carteira do BNDESpar

para ressarcir governo. "No curto prazo não cogitamos isso", disse.

BNDES
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DANIEL NEGREIROS CONCEIÇÃO, brasileiro, solteiro, servidor público, 

portador da carteira de identidade nº 12045327-9 – IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 

091.076.917-69, residente e domiciliado na Rua Uçá, nº 636, aptº 101, Jardim 

Guanabara, CEP 21940-480, Rio de Janeiro, RJ, por seus advogados, vem impetrar a 

presente ação:  
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com pedido liminar 

 

em face da UNIÃO FEDERAL, pessoa jurídica de Direito Público interno, representada 

pelo Presidente da República Federativa do Brasil, Sr. Michel Temer, neste ato 

podendo ser representado pela Advocacia Geral da União sito a Rua México, nº 74, 

Centro - Rio de Janeiro - RJ - Cep. 20031-140, pelos fatos e fundamentos a seguir: 
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I – DOS FATOS 

 

Por meio desta Ação Popular, o Autor vem suplicar Justiça em defesa da 

saúde financeira e do cumprimento contínuo dos objetivos sociais do BNDES (Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). Uma empresa pública de relevante 

missão, sendo hoje um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo e o 

principal instrumento do Governo Federal para o financiamento de longo prazo e 

investimento em todos os segmentos da economia brasileira. 

O objetivo jurídico específico perseguido neste pleito popular é a 

anulação de ato lesivo realizado pelo Réu em contrariedade à LRF (Lei de 

Responsabilidade Fiscal), mediante negócio jurídico consistente em liquidações 

antecipadas de aportes/empréstimos fornecidos ao BNDES ao longo dos anos de 

2007 a 2015. 

Trata-se de um montante na ordem de 400 bilhões de reais, recebido pelo 

BNDES da União ao longo destes anos; e a devolução de tais recursos estava 

contratada e prevista para ocorrer ao longo de 30, 40 anos. 

Ocorre que o pacto relativo ao momento do pagamento não está sendo 

cumprido pelo Réu, que está a se aproveitar da condição de acionista majoritário para 

ver liquidados tais empréstimos desde 2016, já tendo anunciado amplamente nos 

meios de comunicação que outras antecipações deverão ocorrer; UMA DELAS, 

RESSALTE-SE, ESTÁ PREVISTA PARA O PRÓXIMO DIA 26/10/2017 (5ªF.), NO VALOR 

DE 17 BILHÕES DE REAIS; E OUTROS 130 BILHÕES PODERÃO SER ANTECIPADOS EM 

2018. 

Ressalte-se que as antecipações em comento têm o objetivo específico de 

melhorar indicadores fiscais para o próximo ano, em detrimento do bom e pleno 

funcionamento do BNDES no mesmo período, colocando a instituição em posição 
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contratual excessivamente desvantajosa em relação à posição fixada nos termos 

previstos da avença de crédito. 

O Tesouro Nacional solicitou à Diretoria do BNDES a antecipação dos 

referidos pagamentos após consulta realizada ao TCU, que concluiu em 23/11/2016 – 

equivocadamente -, pela regularidade da operação de antecipação, no processo TC nº 

018.441/2016-5, em voto proferido pelo Relator Ministro Raimundo Carreiro. Em 

seguida, a Diretoria do banco, controlada pelo Réu, aprovou as antecipações de 

pagamento. 

Mediante solicitações da mesma natureza, o BNDES já antecipou, em 2016, 

o valor de 100 bilhões de Reais; em setembro/2017 mais 33 bilhões de Reais; e 

pretende antecipar o pagamento de mais 17 bilhões no próximo dia 26/10/2017 

(5ªf.), além de já ter anunciado que em 2018 mais 130 bilhões poderão ser 

antecipados. 

Abaixo tabela com os respectivos dados dos contratos já liquidados no ano 

de 2016, no valor de 100 Bilhões de reais: 

Nº CONTRATO 
VENCIMENTO 
CONTRATADO 

  

896 mar/2029 

577 abr/2050 

619 mar/2051 

652/PGFN/CAT jun/2051 

703/PGFN/CAT dez/2051 

 

Ressalte-se que o BNDES realizou diversos empréstimos a longo prazo com 

os recursos que recebeu da União e que lhe foram destinados com esta missão.  

Ademais, a União Federal adotou recentemente medidas que elevam o 

custo de captação do BNDES e reduzem a capacidade de financiamento dessa 

instituição de fomento. Saliente-se, todavia, que, a medida mencionada – embora 
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desfavorável ao BNDES na opinião do autor -, é uma opção política, realizada dentro da 

legalidade, que não pode ser atacada por meio judiciário, face à independência dos 

Três Poderes da República. 

TODAVIA, CABE AO JUDICIÁRIO FAZER CONTROLE DE LEGALIDADE SOBRE 

OS ATOS PRATICADOS PELOS OUTROS PODERES DA REPÚBLICA, E É EXATAMENTE 

ESTE O CASO DOS AUTOS: A ILEGALIDADE DA ANTECIPAÇÃO DOS RECEBIMENTOS 

ORA ATACADA. 

A União incorreu em ato ilícito que contraria a LRF (Art. 36 c/c 37, II) ao 

antecipar o recebimento de empréstimos pactuados com o BNDES (banco público 

controlado pela União) e a destinar o recurso para melhorar indicadores fiscais. 

Os referidos artigos de Lei vedam a prática de tal conduta, por presumi-la 

danosa à sociedade, não sendo necessário que se configure qualquer ônus para o ente 

controlador a fim de se ensejar a proibição, senão, vejamos o que dizem os artigos, 

conforme a seguir transcrito: 

 

Art. 36. É proibida a operação de crédito entre uma instituição 

financeira estatal e o ente da Federação que a controle, na 

qualidade de beneficiário do empréstimo. 

 

Art. 37. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados: 

II - recebimento antecipado de valores de empresa em que o 

Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do 

capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na 

forma da legislação; 

Uma operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente 

da Federação que a controla não é, em tese, necessariamente danosa para a primeira.  
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Mesmo assim, por salutar precaução, o art. 36 da LRF excluiu a 

possibilidade de realização dessas operações, a partir da memória recente do 

legislador a respeito de diversas experiências em que, devido a abusos perpetrados 

nas relações assimétricas entre instituições financeiras estatais e seus controladores, 

aquelas sofreram graves reveses.   

O mesmo raciocínio, naturalmente, aplica-se às operações equiparadas 

pela lei à operação de crédito (art. 37). É que a vedação à realização de operações de 

crédito e assemelhadas é fruto de uma presunção legal absoluta de que essas 

operações são danosas para as empresas controladas, e, por consequência, à 

sociedade como um todo. 

A LRF veda este tipo de operação exatamente para evitar que governos 

retirem dinheiro de caixa dos bancos públicos controlados por eles para melhorar 

indicadores fiscais. 

É uma forma do Estado se financiar de forma não transparente, sem estar 

submetido a qualquer forma de controle, o que deve ser combatido. 

Práticas como esta produziram a quebra de diversos bancos públicos nos 

anos 90, ensejando a assunção de seus passivos pelos entes estatais controladores de 

tais instituições, o que foi bastante prejudicial para o erário. 

Ademais, o desmonte dos bancos estatais gerou enormes prejuízos à 

sociedade, na medida em que estas instituições financeiras prestavam importante 

serviço para o desenvolvimento econômico e social do nosso país, gerando emprego e 

renda via fornecimento de crédito.  

Após este momento, com o objetivo de coibir a ocorrência de operações 

como estas, a LRF foi editada no ano 2000, e sua redação foi escrita de forma bastante 

clara. 

Assim, percebe-se que a antecipação do recebimento de empréstimos 

promovida pela União junto ao BNDES é vedada pela Lei Federal, fazendo o negócio 
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jurídico em debate carecer de um dos seus elementos mais basilares, que é o objeto 

lícito. 

Por isso o cabimento da presente Ação Popular, já que o artigo 2º, alínea 

c da Lei 4717/65 declara nulo o ato lesivo ao patrimônio de instituição como o BNDES 

em caso de ilegalidade do seu objeto1. 

Ademais, a referida antecipação do recebimento de empréstimos retira o 

BNDES de uma situação contratual e coloca a instituição em situação bastante 

desvantajosa, eis que não mais poderá contar com centenas de bilhões de reais, que 

estavam previstos para serem devolvidos daqui a aproximadamente 03 décadas. 

Este ato, por si só, de a União utilizar seus poderes de gestão sobre o 

banco público para extrair recursos financeiros do mesmo em benefício próprio, 

consiste claramente em ato contrário aos interesses do BNDES, pois não há como se 

arguir que há benefício para a instituição financeira em tal situação, apenas dano. 

E, sendo a União o maior acionista do BNDES, não poderia votar em 

desfavor da própria instituição, sob pena de violação do artigo 115 da Lei 6404/76, e 

seu parágrafo 4º, que dizem: 

 

Abuso do Direito de Voto e Conflito de Interesses 

“Art. 115. O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da 

companhia; considerar-se-á abusivo o voto exercido com o fim de causar 

dano à companhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para 

outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, 

prejuízo para a companhia ou para outros acionistas.(Redação dada pela Lei 

nº 10.303, de 2001)” 

                                                           

1 Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos 
casos de: 
        (...) 
        c) ilegalidade do objeto; 
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“§ 4º A deliberação tomada em decorrência do voto de acionista que tem 

interesse conflitante com o da companhia é anulável; o acionista 

responderá pelos danos causados e será obrigado a transferir para a 

companhia as vantagens que tiver auferido.” 

Tais dispositivos jurídicos visam exatamente evitar a prática de alguns atos 

que geram um risco significativo de se revelar catastróficos para a economia, conforme 

ocorreu nos anos 90 com alguns bancos estatais, quando os entes controladores se 

apropriaram de seus recursos financeiros para melhorar seus indicadores fiscais, e 

acabaram por arruinar as finanças daquelas instituições. 

Portanto, não pode o direito pátrio, depois de tantos anos de aprendizado 

com os erros dos nossos antecessores, e da formulação de uma Lei que procura 

manter alguma responsabilidade fiscal entre os governantes dos nossos entes 

federativos, permitir que o Réu pratique tal antecipação ilícita, sob pena de 

incorrermos em décadas de retrocesso e de criar um perigoso precedente, capaz de 

legitimar ações nefastas à economia do nosso país. 

 

DAS PROVAS DOS FATOS ALEGADOS 

 

Há de ser observado que a presente Ação Popular está sendo ajuizada em 

defesa do BNDES, contra a União, por um cidadão comum, que não tem total acesso 

aos documentos e contratos em debate nesta lide, que ficam guardados com as 

referidas instituições. 

Os fatos ora narrados já estão há algum tempo sendo noticiados na mídia, 

tendo alguns se tornado notórios, conforme demonstram as reportagens em anexo, e 

também revelam alguns documentos já obtidos, que seguem anexados. 

Mas, para fins de este douto Juízo ter absoluta certeza dos detalhes das 

operações em comento, é importante que alguns documentos relativos às referidas 

operações de antecipação de recebimentos sejam trazidos aos autos, razão pela qual   
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requer que o réu e o BNDES sejam intimados a apresentá-los, na forma 

do artigo 7º, I, b da Lei 4717/652. 

São os seguintes os documentos ora referidos pelo autor cuja apresentação 

deve ser requisitada à União e ao BNDES quando do despacho da Petição Inicial pelo 

Juiz: 

(i) Os pareceres internos da área financeira e da área jurídica do BNDES 

sobre a antecipação dos R$ 100 Bilhões de reais em 2016;  

(ii)  As informações Padronizadas (IPs) do BNDES, com os anexos, e as 

decisões da Diretoria e do Conselho de Administração do BNDES 

que autorizaram as antecipações do valor de R$ 100 Bilhões de 

reais (2016), do valor de R$ 33 Bilhões de reais (2017), e 

também, se houver, a respectiva à antecipação em vias de 

acontecer no valor de R$17 Bilhões de reais; 

(iii) As projeções de fluxo de caixa de longo prazo do BNDES que, segundo a 

União Federal, supostamente demonstrariam que a antecipação 

de crédito não fará falta à operação normal da instituição 

financeira estatal, o que se impugna desde já;  

                                                           

2 Art. 7º A ação obedecerá ao procedimento ordinário, previsto no Código de Processo Civil, observadas 
as seguintes normas modificativas: 
        I - Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: 
(...) 
        b) a requisição, às entidades indicadas na petição inicial, dos documentos que tiverem sido 
referidos pelo autor (art. 1º, § 6º), bem como a de outros que se lhe afigurem necessários ao 
esclarecimento dos fatos, ficando prazos de 15 (quinze) a 30 (trinta) dias para o atendimento. 
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(iv)  Para comprovar a iminência da devolução de mais R$ 17 bilhões de 

reais, requer que seja apresentada a pauta e/ou ata da reunião 

ordinária de diretoria do BNDES marcada para o dia 26/10/2017 

(5ªf.). 

(v) Para comprovar a violação dos termos iniciais das operações de crédito, 

cujo pagamento está ilicitamente sendo antecipado, sejam 

apresentados os contratos/compromissos relativos aos recursos 

que estão sendo antecipados, de forma individualizada, 

permitindo que se tenha clareza acerca dos termos do negócio 

jurídico em questão. 

 

DOS FRÁGEIS E REFUTÁVEIS ARGUMENTOS DO RÉU PARA TENTAR 

JUSTIFICAR A PRÁTICA DO ATO LESIVO ORA IMPUGNADO 

 

Para tentar justificar sua ação ilícita e fazê-la parecer legítima, a União, por 

meio do Ministério da Fazenda, formulou consulta ao TCU – Tribunal de Contas da 

União -, para que este Tribunal de Contas informasse sobre a regularidade ou não da 

operação, que foi respondida mediante Acórdão deste Tribunal proferido no processo 

TC nº 018.441/2016-5 (Decisão em anexo)3. 

Ressalte-se, primeiramente, que entre as atribuições constitucionais do 

TCU não se encontra a resposta a consultas sobre a legalidade de operações 

financeiras, sendo certo que a decisão/resposta em comento é totalmente desprovida 

de cunho vinculante ou impositivo, eis que o Tribunal de Contas não integra o Poder 

Judiciário. 

                                                           

3 
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A29
75%2520ANOACORDAO%253A2016/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520d
esc/false/1/false 
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O fundamento do ato ora atacado na posição firmada pelo TCU nesta 

consulta não impede o Judiciário de decidir diferente. Pelo contrário. Urge pelo 

controle de legalidade a ser realizado pela justiça pátria. 

O posicionamento do TCU sobre o qual se baseia a União se utiliza de 

razões frágeis e desprovidas de coerência jurídica, e não é capaz de se sobrepor a uma 

Lei Federal vigente. 

Os argumentos esposados neste parecer se tratam de mera redução 

teleológica do alcance da Lei de Responsabilidade Fiscal, ao concluir que o artigo 37, II 

da Lei Complementar 101/2000 (LRF) não veda a antecipação de pagamento pela 

instituição financeira à entidade pública que a ela controla, quando a operação não 

aumenta a dívida do ente com o banco. 

Note-se que há nesta teoria formulada pelo TCU a criação de uma 

interpretação completamente desvencilhada da redação do dispositivo legal, que não 

comporta tal exceção. 

O artigo de Lei em comento existe e foi criado justamente para proteger a 

instituição financeira controlada pelo ente público, e não o contrário, de forma que 

não cabe reduzir o alcance da LRF neste ponto pelo argumento de que o ente 

controlador não está aumentando sua dívida com o BNDES. 

Abaixo segue a transcrição de parte do posicionamento do TCU, que 

exprime bem o teor do documento: 

28. Ora, não é de boa técnica hermenêutica interpretar o inciso II dissociado 
do caput do art. 37, o que significa dizer que o inciso II somente tem 
significado jurídico quando interpretado em conjunto com o caput do 
mesmo artigo. 
 
29. Na mesma linha, o art. 37 não pode ser interpretado isoladamente, sem 
considerar que se trata de artigo inserido na Subseção I - “Da contratação” – 
da Seção IV – “Das operações de crédito” do  
 
Capítulo VII - “Da dívida e do endividamento”. 
 
30. Quero com isso afirmar que não é qualquer recebimento antecipado de 
valores que está vedado pelo art. 37, inciso II, da LRF, mas apenas aquele 
que possa ser equiparado a uma operação de crédito, conforme disposto 
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no caput do art. 37, e desde que essa operação de crédito implique ônus 
para o controlador, como, por exemplo, a obrigação de pagamento ou 
ainda o aumento da dívida, coerente, portanto, com o assunto tratado em 
todo o Capítulo VII, que cuida “Da dívida e do endividamento”. 
 
31. Portanto, não encontra amparo na boa hermenêutica a interpretação do 
inciso II que seja dissociada do caput do art. 37, assim como também não se 
concilia com a hermenêutica a interpretação do art. 37 que seja dissociada 
das demais disposições da LRF, em especial, do Capítulo VII, que cuida “Da 
dívida e do endividamento”, e no qual referido artigo está inserido. 
 
32. Proceder dessa maneira – ou seja, interpretar o art. 37, inciso II, da LRF 
de modo isolado - conduziria ao equivocado entendimento de que 
qualquer recebimento antecipado de valores estaria vedado, ainda que 
não se pudesse equipará-lo a uma operação de crédito que implicasse 
ônus para o controlador. Referida interpretação conferiria ao art. 37, inciso 
II, da LRF um âmbito de aplicação substancialmente superior ao que a 
própria norma harmonicamente estabeleceu. 
 
33. É da natureza da norma jurídica ser concisa, o que impõe ao operador do 
direito o ônus de extrair do texto a norma coerente com o ordenamento 
jurídico. Nas palavras de Eros Grau “não se interpreta o direito em tiras” 
(GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do 
Direito. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 42.). Do mesmo modo, no presente 
caso, o art. 37, inciso II, da LRF não pode ser interpretado isoladamente. 
 
34. Com esses fundamentos, entendo que o pagamento antecipado do 
BNDES ao Tesouro Nacional não configura operação de crédito que implique 
ônus para o controlador. Como bem demonstrado pela Semag, ocorrerá 
exatamente o contrário, isto é, a redução da dívida pública. Por essas 
razões, entendo que eventual pagamento antecipado do BNDES ao Tesouro 
Nacional, nas hipóteses analisadas neste processo, não é situação alcançada 
pela vedação contida no art. 37, inciso II, da LRF.”  
 
(grifos meus) 

 

Note-se que o referido trecho transcrito traz citação peculiar do Eminente 

Jurista Eros Roberto Grau, em que este diz que “não se interpreta o direito em tiras”. 

Ora, é quase pleonástica a colocação a esse respeito, eis que a 

interpretação dada pelo TCU à questão foi justamente aplicada em uma tira. Ele ignora 

todo o contexto histórico e teleológico da formulação da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, e cria exceção não contida em Lei ou em outras normas e princípios jurídicos, 

para dizer que a União poderia descumprir o artigo 37, II da LRF se não fosse para se 

endividar mais. 
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Conforme bem delineado pelo Professor Ricardo Lodi, em recente trabalho 

produzido sobre o tema, tem-se o seguinte: 

“Em primeiro lugar, não é hipótese que se possa extrair de qualquer dos 

sentidos possíveis oferecidos pela literalidade do texto, uma vez que a 

norma não condiciona sua aplicação aos casos em que a antecipação de 

pagamento aumenta o grau de endividamento do Estado com o banco, mas 

a todos os casos em que a União receba valores dos bancos antes do prazo 

previsto. Em segundo lugar, e em consequência, o afastamento da aplicação 

da norma do art. 37, II, ao caso em estudo não se faria por meio de 

interpretação sistemática, como pretendido, uma vez que não se subsumiu 

ao seu comando uma situação que, embora oferecida por uma das 

possibilidades periféricas do texto, encontra-se em consonância com outras 

normas do ordenamento jurídico. O que se pretende é negar a aplicação da 

norma a uma situação que se insere no seu texto de acordo com qualquer 

dos sentidos possíveis por ele oferecidos, a partir da inserção de 

condicionantes não contidos no próprio texto para a aplicação da Lei. Seria 

em tese um caso de redução teleológica equivocada uma vez que 

desconsidera os principais objetivos da norma.” (grifo meu) 

É ultrajante tal posicionamento jurídico adotado pelo TCU, conforme se 

percebe, uma vez que o dispositivo utilizado como escudo pelo réu visa a proteção do 

BNDES neste caso, e não da União.  

Proteger o ente governamental controlador não foi a intenção do 

legislador ao redigir os artigos 36 e 37 da LRF, mas sim evitar que os bancos públicos 

controlados tenham seu patrimônio prejudicado por eventuais abusos do poder 

societário detido pelos seus controladores. 

O que se pretende com tais dispositivos é evitar que os entes federativos 

transbordem seu poder de controle de forma a causar prejuízos financeiros às 

instituições financeiras públicas. 

No presente caso, há obrigações de pagamento do BNDES junto à União, 

que tinham vencimento previsto para determinadas datas, tendo sido modificadas 
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estas datas (objeto de novação) para momento de liquidação anterior, configurando 

assim uma antecipação do cumprimento da obrigação. 

Isto posto, não há como se dar outra interpretação ao artigo 37, II da LRF, 

senão a de que o Estado não pode utilizar seu poder de acionista controlador para 

impor à instituição financeira controlada que antecipe a liquidação de uma operação 

de crédito cujo vencimento irá ocorrer no futuro. 

 

DA DESVANTAGEM PRODUZIDA AO BNDES PELA ANTECIPAÇÃO 

 

O atual governo presidencial está, portanto, praticando ações que retiram 

do BNDES recursos essenciais para o seu funcionamento enquanto pessoa jurídica, 

sendo o ato ora atacado uma destas ações, que, conforme já demonstrado, é dotada 

de caráter manifestamente ilegal. 

A retirada de tais recursos do caixa da instituição financeira, que tinham 

devolução prevista para as próximas 03 décadas, reduz de forma significativa a 

capacidade de funcionamento do BNDES e, consequentemente, de atender aos 

brasileiros no que se refere à atividade de fomento. 

Note-se que se compararmos os termos do contrato firmado com os 

termos aplicados pelo réu sobre a operação com o BNDES, fica evidente a monumental 

situação de desvantagem contratual praticada na operação em comento. 

Ressalte-se que os juros aplicados nesta operação são menores que os 

juros de mercado, o que só reforça o argumento de que a antecipação do pagamento, 

além de não consistir em qualquer benefício para o BNDES, ainda o está a prejudicar, 

na medida em que ficará desprovido dos recursos financeiros em análise sem que 

tenha recebido qualquer contrapartida. 
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Além de ilícita, tal operação é danosa para o BNDES, razão pela qual as 

operações financeiras em questão, sendo contrárias aos interesses do banco, não 

devem persistir. 

 

ENTENDIMENTO DA SECRETARIA NACIONAL DO TESOURO DO 

MINISTÉRIO DA FAZENDA SOBRE AS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS VEDADAS  PELA LEI DE 

RESPONSABILIDADE FISCAL 

 

A própria Secretaria Nacional do tesouro, vinculada ao Ministério da 

Fazenda, durante a gestão do então ministro Pedro Malan, elaborou uma cartilha para 

os servidores e funcionários públicos sobre a lei complementar nº 101/2000.  

A cartilha foi intitulada de: “Lei complementar nº 101/2000. Entendendo a 

lei de responsabilidade fiscal”, de autoria de Edson Ronaldo Nascimento e Ilvo Debus,4 

e, os autores do documento da STN/MF, no item 10.10 da página 66, dizem 

expressamente qual é o propósito dos artigos 36 e 37 da LRF, in verbis:  

“10.10. Operações de Crédito Vedadas 

O art. 35 da LRF proíbe as operações de crédito entre os entes da 

Federação, sob qualquer forma, incluíndo o refinanciamento ou a 

postergação de dívida anteriormente contraída. 

Dessa forma, tende a encerrar-se um longo capítulo em que a União 

seguidamente refinanciou dívidas de Estados e Municípios, assumiu 

dívidas de Estados recém-criados, bem como de órgãos que foram 

extintos, sendo esse procedimento responsável, em boa parte, pelo 

crescimento vertiginoso do estoque da dívida do Governo Central. 

Para lembrar, somente em 1996/97 a União refinanciou, com juros 

subsidiados, dívidas de Estados no montante de R$ 103,0 bilhões e, 

nas vésperas da sanção da LRF, a Prefeitura do município de São 

                                                           

4 Link direto para a cartilha: < 
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/0/EntendendoLRF.pdf > 
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Paulo teve a sua dívida renegociada em mais de R$ 10,0 bilhões, 

com prazo de 30 anos. 

Como única exceção, o parágrafo 1º do art. 35 permite as 

operações de crédito entre instituição financeira estatal e outro 

ente da Federação, inclusa a administração indireta, desde que 

não sejam destinadas a financiar despesas correntes, nem ao 

refinanciamento de dívidas que não as contraídas com a própria 

instituição concedente. 

Outra proibição refere-se a operações de crédito entre instituição 

financeira estatal e o respectivo ente controlador, sendo este o 

beneficiário. Dessa forma, estão vedadas as operações envolvendo 

os bancos estaduais e os respectivos governos, onde proliferaram, 

durante muito tempo, práticas escusas, que a norma busca abolir 

definitivamente. 

O art. 37 veda uma série de outros procedimentos, equiparando-os a 

operações de crédito. 

São eles: 

� antecipações de receita de tributo ou tributação, antes da 

ocorrência do seu fato gerador; 

� antecipação de valores por empresa estatal, com exceção de 

lucros e dividendos; 

� assunção de qualquer modalidade de compromisso com 

fornecedores, inclusive para pagamento a posteriori, sem autorização 

orçamentária, exceção feita às empresas estatais.” 

(Grifo meu) 

 

Como se vê, a própria cartilha da União, da Secretaria do Tesouro Nacional, 

o órgão central da Administração Financeira Federal e do Sistema de Contabilidade 

Federal5, possui interpretação dos dispositivos da LRF contrário ao que está no 

resultado da consulta formulada pela União ao TCU. Dentre outras funções, cabe à 

                                                           

5 Site do STN < http://fazenda.gov.br/carta-de-servicos/lista-de-servicos/stn > 
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Secretaria do Tesouro Nacional gerenciar a Conta Única; subsidiar a formulação da 

política de financiamento da despesa pública; zelar pelo equilíbrio financeiro; 

administrar os haveres financeiros e mobiliários; além de administrar as dívidas 

públicas. 

Assim, pela relação jurídica entre o BNDES e a União é indiscutível que a 

antecipação de pagamento equipara-se a uma operação de crédito, e que o iminente 

pagamento antecipado por solicitação do Governo Federal será uma inegável violação 

do artigo 37, II, da LRF.  

 

II – DO DIREITO 

DA LEGITIMIDADE ATIVA 

O disposto no art. 5º, inciso LXXIII da Constituição Federal, prevê 

textualmente que “qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que 

vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado 

participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e 

cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus 

da sucumbência”. 

Em relação ao dispositivo constitucional, o constitucionalista José Afonso 

Da Silva, nos adverte que a ação popular expressa legítima manifestação da soberania 

popular, revelando-se, antes de tudo, como uma garantia política, de modo a 

franquear ao cidadão a possibilidade de exercer a função fiscalizadora da 

administração pública.6 Ademais, o cidadão, na lição de Candido Rangel Dinamarco, foi 

“(...) erigido em guardião dos interesses comunitários, sendo legitimado a agir em prol 

da moralidade administrativa em seu significado mais amplo e pela defesa do 

patrimônio comum.” 7 

                                                           

6 Curso de Direito Constitucional Positivo, São Paulo: Malheiros, 27ª ed., 2006, p. 462. 
7 Fundamentos do processo civil moderno, São Paulo: Malheiros, 4ª ed., 2001, p. 425. 
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Além de revelar-se como uma garantia política e um elemento integrante 

da própria ideia de cidadania, a ação popular é um instrumento processual, integrante 

da jurisdição constitucional, apto a tutelar os direitos coletivos. Dessa forma a ação 

popular constitucional assegura ao cidadão o direito de requerer ao Poder Judiciário a 

anulação – e se necessário o ressarcimento de eventuais danos – de atos ilegais e 

lesivos ao patrimônio público, à entidade da qual o Estado participe e, ainda, à 

moralidade administrativa, ao meio ambiente, assim como ao patrimônio histórico-

cultural. 

Nas palavras de Hely Lopes Meirelles, a ação popular permite a correção 

nos atos administrativos ou nas atividades delegadas ou subvencionadas pelo Poder 

Público: “(...) Os direitos pleiteáveis na ação popular são de caráter cívico-

administrativo, tendentes a repor a Administração nos limites da legalidade e restaurar 

o patrimônio público de desfalque sofrido.”8 

Por fim, na ótica da consolidada orientação jurisprudencial do Superior 

Tribunal de Justiça “a ação popular é cabível para a proteção da moralidade 

administrativa”.9 

 

III - DA CONCLUSÃO 

 

Portanto, conclui-se pela ilegalidade da antecipação de liquidação da 

operação de crédito entre BNDES e União Federal.  

ESTÁ CLARA A VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, II, DA LRF, BEM COMO O 

ARTIGO 115 DA LEI Nº 6.404/76, DADA A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A UNIÃO 

FEDERAL E O BANCO DE DESENVOLVIMENTO, E CONSIDERANDO QUE A DEVOLUÇÃO 

                                                           

8 Mandado de segurança e ação popular. São Paulo: Revista dos Tribunais, 7ª ed., 1980, pp. 81/2. 
9 AgRg no REsp 1378477/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2ª T, j em 11/03/2014, DJe 
17/03/2014. 
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ANTECIPADA DOS RECURSOS PELO BNDES À UNIÃO É INDISCUTIVELMENTE 

EQUIPARADA PELA LEI A UMA OPERAÇÃO DE CRÉDITO.  

O negócio jurídico entre o BNDES e a União é manifestamente ilegal e, no 

caso, anulável, na forma do § 4º do artigo 115 da Lei nº 6.404/76, eis que se trata de 

uma decisão tomada a partir de um voto conflitante praticado pelo acionista 

controlador, que promove liquidações antecipadas de crédito. 

O legislador pátrio, a partir de memória recente a respeito de tais 

experiências, fez surgir o artigo 36 da LRF com o intuito de coibir atos da mesma 

natureza.  A lógica deste dispositivo se aplica também às operações equiparadas a 

operação de crédito, como preceitua o art. 37 do mesmo diploma.  

A racionalidade dos referidos artigos, destaque-se, é no sentido de 

preservar a saúde financeira das instituições financeiras estatais.  

PORTANTO, FICA AQUI DEMOSTRADO QUE A VEDAÇÃO À REALIZAÇÃO DE 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ASSEMELHADAS É FRUTO DE UMA PRESUNÇÃO LEGAL 

ABSOLUTA DE QUE ESSAS OPERAÇÕES SÃO DANOSAS PARA AS EMPRESAS 

CONTROLADAS. 

Ocorre que por se tratar de um banco público de fomento, com as 

características do BNDES, há em torno desta questão um interesse público crescido, 

pois sem esta instituição as condições econômicas do país podem restar bastante 

prejudicadas. 

Acrescente-se que o BNDES é um banco público, portanto, patrimônio da 

sociedade, que por isso tem interesse direto na sua proteção e boa gestão, não 

havendo assim cabimento o ente estatal controlador o prejudicar de tal maneira. 

Por fim, a presente ação popular busca proteger o BNDES, como 

importante agente do desenvolvimento do País, que tem como papel priorizar a 

inclusão social e a redução das desigualdades entre os brasileiros, e tem, como 

diretrizes de atuação, a busca da sustentabilidade do crescimento econômico, do 
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fortalecimento da soberania nacional e da integração econômica com os países da 

América do Sul.  

Permitir as antecipações de créditos da União com o BNDES vai contra a Lei 

e fere a realização dos seus objetivos precípuos, ensejando risco de impedir a 

continuidade plena de suas atividades. 

 

IV- DO PEDIDO LIMINAR 

 

As razões acima, bem caracterizam o fumus boni iuris, porque 

demonstrada está a ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal.  

Ante a flagrante ilegalidade da antecipação de liquidação de operações de 

crédito pelo BNDES em favor da União, o ato de antecipação deve ser repelido e 

impedido de imediato, especialmente porque há previsão de pagamento de 

antecipação de créditos mencionados acima, no valor de R$ 17 bilhões de reais, já 

nas primeiras horas da manhã do dia 26/10/2017, quinta-feira. 

Isso revela a presença do periculum in mora, sendo flagrante a 

possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação aos cofres do BNDES.  

Uma vez antecipado o pagamento, dificilmente tais valores retornarão ao 

cofre do banco, ou, no mínimo, poderão demorar muito até que retornem, 

impossibilitando e prejudicando sobremaneira o cumprimento da função e do 

interesse social inerente ao banco de desenvolvimento – BNDES.  

Programas de desenvolvimento do BNDES poderão, inclusive, vir a ser 

descontinuados, caso se efetive essa antecipação de pagamento. 

Atente-se para o fato de que as antecipações de pagamento anteriores 

(uma de 100 bilhões e outra de 33 bilhões de reais) foram amplamente divulgadas na 

mídia nos dias anteriores à sua realização (reportagens em anexo), tendo sido 
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também, posteriormente, divulgadas na mídia a sua ocorrência, o que demonstra a 

força probatória das matérias de jornal acostadas a esta petição em relação às 

alegações aqui trazidas. 

Saliente-se que o BNDES não divulga publicamente as pautas das suas 

reuniões de diretoria, de forma que a maneira mais eficaz até o momento para ter 

ciência sobre a realização das operações em debate é a imprensa, que deu 

notoriedade aos fatos aqui narrados, mediante inclusive declarações do Ministro da 

Fazenda e de figuras públicas decisivas nos processos decisórios das operações em 

questão. 

Por tal motivo, a prova da iminência da prática do ato ora combatido 

consiste nas reportagens ora apresentadas, produzidas por meios de comunicação 

idôneos e respeitáveis, podendo ser reforçadas as evidências pelo atendimento dos 

requerimentos relativos à requisição de documentos junto à União e ao próprio 

BNDES. 

VEJAMOS EM ORDEM CRONOLÓGICA A CADEIA DE FATOS REPORTADOS 

NA IMPRENSA: 

1. Em 24.05.2016 Reportagem no jornal Valor Econômico sobre: “Lei fiscal 

impede BNDES de antecipar dívida ao Tesouro”, diz economista.10 

2. Em 16.07.17 Reportagem do Jornal Folha de São Paulo.11  

3. Em 20.09.17 Reportagem no Globo sobre a antecipação12 

4. Em 21.09.17 Reportagem na página do G1 noticia que BNDES confirma 

devolução antecipada de R$50 bilhões à União este ano13. 
                                                           

10 O link pode ser acessado em < http://www.valor.com.br/brasil/4575857/lei-fiscal-impede-bndes-de-
antecipar-divida-ao-tesouro-diz-economista > 
 
11 http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/07/1901629-taxa-de-juro-do-bndes-pode-travar-
investimentos-diz-pesquisador.shtml 
 
12 https://oglobo.globo.com/economia/apos-pressao-bndes-vai-devolver-50-bilhoes-uniao-este-ano-diz-
fonte-21846013 
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5. Em 27.09.17 Reportagem do Jornal Estadão informando ocorrência da 

antecipação de 33 Bilhões14 

6. Em 28.09.17 Nota do BNDES à imprensa sobre Liquidação Antecipada ao 

Tesouro.15 

7. Em 03.10.17 Reportagem do Valor Econômico informando que BNDES 

confirma que fechará 2017 com devolução de R$ 50 bilhões à União.16 

8. No dia 05/10/2017, o jornal Valor Econômico noticiou que “Cresce 

impasse sobre pagamento ao Tesouro”, e que “O BNDES já devolveu R$ 33 bilhões na 

semana passada e concordou que R$ 17 bilhões serão destinados de volta aos cofres 

do Tesouro até o fim do ano, sobre os quais discute agora apenas procedimentos.”17 

9. Em 23.10.17 Reportagem do Jornal estadão informa que BNDES deve 

antecipar pagamento de 17 Bilhões18. 

Portanto, verifica-se que é iminente a ocorrência desta antecipação ilegal 

de pagamento do BNDES à União, de forma que a espera pelo julgamento final desta 

lide poderá ensejar dano irreparável ou de difícil reparação. 

Quanto à reversibilidade da medida, há de ser observado que o 

deferimento de liminar para obrigar a paralisação da referida operação até decisão 

                                                                                                                                                                          

13 https://g1.globo.com/economia/noticia/bndes-confirma-devolucao-de-r-50-bilhoes-a-uniao-este-
ano.ghtml 
 
14 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bndes-devolve-r-33-bilhoes-ao-tesouro-
nacional,70002020066 
 
15 https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/nota-imprensa-
liquidacao-antecipada-tesouro 
 
16 http://www.valor.com.br/brasil/5145692/cresce-impasse-sobre-pagamento-ao-tesouro 
 
17 O link pode ser acessado em < http://www.valor.com.br/brasil/5145692/cresce-impasse-sobre-
pagamento-ao-tesouro > 
18 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bndes-deve-devolver-r-17-bi-a-uniao-ate-dia-15-de-
novembro,70002057001 
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final poderá ser desfeita mediante simples autorização posterior da operação, o que 

demonstra se adequar o presente pedido aos requisitos legais autorizadores. 

Dito isto, está claramente demonstrado os pressupostos para a concessão 

da tutela de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC, de modo que se torna 

inafastável a concessão da medida. 

 

V – DOS PEDIDOS  

Diante do exposto, vêm os representantes requerer a V. Exa.: 

a) A concessão da tutela de urgência, para suspender operação que está na 

iminência de ser realizada entre a UNIÂO e o BNDES, consistente na antecipação de 

pagamento do crédito de R$ 17 bilhões de reais ao governo federal, que viola a LRF e a 

Lei das S.A., até o julgamento final desta ação, a fim de evitar dano irreparável ou de 

difícil reparação À Instituição Financeira Pública; 

b) A intimação da parte ré para que responda a presente ação popular no 

prazo legal, sob as consequências legais;  

c) Seja intimado o BNDES para que possa dizer se pretende ingressar na 

presente demanda como litisconsorte no polo ativo, dado que o ato é lesivo às suas 

finanças, ou como litisconsorte no polo passivo, na forma do art. 6º, § 3 da Lei 

4717/65, ou, por analogia do art. 5º, §, 2º da Lei 7347/85; 

d) Para melhor instruir a presente ação popular, na forma do art. 7º, I, B da 

Lei 4717/65, requisição, às entidades indicadas na petição inicial (UNIÂO e BNDES) 

para que apresentem os seguintes documentos:  

(i) Os pareceres internos da área financeira e da área jurídica do BNDES 

sobre a antecipação dos R$ 100 Bilhões em dezembro de 2016;  
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(ii) As informações Padronizadas (IPs) do BNDES, com os anexos, e as 

decisões da Diretoria e do Conselho de Administração do BNDES que 

autorizaram as antecipações dos R$ 100 bilhões e R$ 33 bilhões;  

(iii) As projeções de fluxo de caixa de longo prazo do BNDES que, 

segundo a União, supostamente, demonstrariam que a antecipação de 

crédito não fará falta à operação normal da instituição financeira 

estatal, o que se impugna desde já;  

(iv) Para comprovar a iminência da devolução de mais R$ 17 Bilhões, 

requer que seja apresentada a pauta e/ou ata da reunião ordinária de 

diretoria do BNDES marcada para o dia 23/10/2017 e/ou o mesmo 

documento relativo a qualquer reunião de mesma natureza prevista 

para os 10 dias anteriores ou posteriores a esta data. 

f) No mérito, a procedência da ação para, confirmada a tutela de urgência, 

sejam anuladas as operações de antecipação de pagamentos dos créditos da União 

junto ao BNDES, sendo mantidos os termos temporais de cumprimento das respectivas 

avenças, devendo a parte ré se abster de realizar antecipações futuras em desfavor do 

BNDES, devendo ainda ser restituídos os recursos já antecipados desde 2016 ao 

BNDES. 

g) A intimação do Ministério Público Federal para que se manifeste na 

presente ação; 

h) Que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome do 

advogado André Luiz de Carvalho Matheus – OAB/RJ 190.183, sob pena de nulidade. 

 

Dá-se à causa o valor de R$ 17 Bilhões de reais. 

 

Termos em que, pede deferimento. 

 

Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2017. 
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ANDRÉ LUIZ DE CARVALHO MATHEUS 

OAB/RJ 190.183 

 

 

DIOGO JOSÉ DA SILVA FLORA 

OAB/RJ 186.729 

 

 

DANIEL BEZERRA DE OLIVEIRA 

OAB/RJ 155.192 

 

 

RODRIGO BURGOS DE AZEVEDO MANGABEIRA 

OAB/RJ 173.015 

 

Documentos anexos:  

1- Identidade do autor; 

2 – Título de Eleitor; 

3 – Comprovante de residência; 

4 – Procuração; 

5 – Reportagens que indicam a realização das operações anteriores e a iminência da 

próxima a ocorrer na manhã do dia 26/10/17; 

6 – Parecer do Professor Ricardo Lodi Ribeiro; 

7 – Documento da STN sobre a lei de responsabilidade fiscal. 

8 – Documento do Banco Central sobre a quebra dos bancos estatais nos anos 90 



Banco já pagou R$ 33 bilhões dos R$ 50 bilhõs ao governo, que precisa de reforço de caixa

BNDES deve devolver R$ 17 bi à
União até dia 15 de novembro

Lorenna Rodrigues e Eduardo Rodrigues, O Estado de S.Paulo

23 Outubro 2017 | 11h36

BRASÍLIA - O coordenador-geral de controle da Dívida Pública Federal (DPF), André Proite, disse
nesta segunda-feira, 23, que o BNDES deve devolver a parcela restante de R$ 17 bilhões ao Tesouro

Federal até o dia 15 de novembro. O banco de fomento já devolveu R$ 33 bilhões à União no fim de
setembro. “Há uma tratativa para que o BNDES faça a segunda parcela do pagamento até meados do
próximo mês”, disse Proite.

Segundo o coordenador-geral de operações da Dívida Pública, Leandro Secunho, o BNDES poderá
realizar o pagamento tanto em títulos públicos como em dinheiro, a depender da disponibilidade de
caixa do banco.

Da parcela inicial de R$ 33 bilhões, cerca de R$ 15 bilhões foram pagos por meio do resgate de títulos
públicos e os R$ 18 bilhões restantes foram devolvidos em espécie.

BNDES poderá realizar o pagamento tanto em títulos públicos como em dinheiro, a depender da disponibilidade de
caixa do banco Foto: FABIO MOTTA/ESTADAO

NEWSLETTER Economia
Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,carteira-de-infraestrutrua-da-caixa-com-recursos-do-fgts-pode-ir-para-bndes,70002054052
http://www.estadao.com.br/newsletters


“Mesmo se houver resgate antecipado de títulos, não vamos descumprir nem a 'Regra de Ouro' nem os
indicadores do Plano Anual de Financiamento (PAF)”, disse Secunho. “Esses R$ 17 bilhões não são
significativos dentro do volume total da dívida. A programação de emissões até o fim do ano absorve
esse efeito”, completou.

O PAF de 2017 prevê que o estoque da DPF fique entre R$ 3,450 trilhões e R$ 3,650 trilhões ao fim
deste ano. Em setembro, o estoque ainda estava em R$ 3,430 bilhões. “A nossa expectativa é encerrar
2017 dentro de todos os intervalos definidos no PAF”, enfatizou.
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FINANCIAMENTOS TRANSPARÊNCIA CONHECIMENTO IMPRENSA

 de setembro de 

Nota à imprensa:
Liq(idação antecipada ao
Teso(ro

Depósito de R$ 33 milhões será efetivado com R$ 18
bilhões em moeda corrente e R$ 15 bilhões em títulos
públicos federais.

Após entendimentos com os Ministérios da Fazenda e
do Planejamento, e após prof(nda análise das
viabilidades e dos impactos financeiros inerentes, a
Diretoria do BNDES decidi( efetivar a liq(idação
antecipada de dívidas do BNDES j(nto à União, nos
seg(intes termos:

Depósito do valor de R$  bilhões, referentes à
antecipação integral dos contratos n)meros  e

/PGFN/CAF e parcial do contrato n)mero
/PGFN/CAF com vencimentos originais em  e

, firmados entre a União e o BNDES, de modo a
totalizar o montante a ser liq(idado.

Operação efetivada com R$  bilhões em moeda
corrente e R$  bilhões em tít(los p)blicos federais.

A decisão colegiada da Diretoria levo( em conta três
fatores relevantes:

.

.
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Contrib(ir com os esforços para conter a dívida
br(ta da União.

Asseg(rar a capacidade do BNDES de atender à
demanda por crédito necessária ao desenvolvimento
do país.

Manter o alinhamento com as determinações do
Trib(nal de Contas da União TCU .

Destacamos ainda q(e o Conselho de Administração do
BNDES aprovo( a operação, nos termos do Inciso XXX,
do Art. , do Estat(to Social do Banco; q(e o BNDES
mantém todos os indicadores de pr(dência financeira; e
q(e o alinhamento do Banco com o Trib(nal de Contas
da União TCU  é absol(to.

3eja também:
Recursos captados junto ao Tesouro Nacional - 

saldos dos financiamentos e relatório de aplicação
dos rec(rsos.

.

.

.

.

Central de Atendimento
   

Fale Conosco 

O(vidoria
   

Fale com a O(vidoria 

O(tros telefones e endereços

Acesso Rápido
Q(em somos

Onde at(amos

Transparência

Cons(lta a operações do BNDES

Res(ltados para a sociedade

Credenciamento de Eq(ipamentos

Cons(lta PAC

Moedas contrat(ais

Financiamentos

Cartão BNDES

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/nota-imprensa-liquidacao-antecipada-tesouro?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Ftransparencia%2Ffontes_de_recursos%2Faplicacao_dos_recursos_financeiros%2Frecursos-financeiros-captados-junto-ao-tesouro-nacional
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/quem-somos/canais-atendimento/fale-conosco
http://www.bndes.gov.br/fale-conosco
http://www.bndes.gov.br/fale-conosco
https://www.bndes.gov.br/wps/vanityurl/ouvidoria
https://www.bndes.gov.br/wps/vanityurl/ouvidoria
https://www.bndes.gov.br/wps/vanityurl/ouvidoria
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/quem-somos/canais-atendimento/
https://www.bndes.gov.br/wps/vanityurl/acesso-a-informacao
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/quem-somos/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/onde-atuamos/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/consulta-operacoes-bndes/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/resultados-para-a-sociedade/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/servicos-online/credenciamento-de-equipamentos/
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Galerias/Convivencia/Consulta_PAC/
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Galerias/Convivencia/Moedas_Contratuais/index.html
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/
http://www.cartaobndes.gov.br/


25/10/2017 Nota à imprensa: Liquidação antecipada ao Tesouro - BNDES

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/nota-imprensa-liquidacao-antecipada-tesouro 3/3

Redes Sociais
Facebook
Twitter
Yo(T(be
LinkedIn
Slideshare

Aj(da
Perg(ntas freq(entes

BNDES Finame

Instit(ições financeiras credenciadas

Patrocínios

Licitações

C(lt(ra e economia criativa

Conhecimento

DES. Todos os direitos reservados

http://www.facebook.com/bndes.imprensa
http://twitter.com/bndes_imprensa
http://www.youtube.com/user/bndesgovbr
https://www.linkedin.com/company/bndes
http://pt.slideshare.net/bndes
https://www.bndes.gov.br/wps/vanityurl/faq
https://www.bndes.gov.br/wps/vanityurl/bndes-finame/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/instituicoes-financeiras-credenciadas/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/patrocinios/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/licitacoes-contratos/licitacoes/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/onde-atuamos/cultura-e-economia-criativa/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/conhecimento/


Depósito faz parte dos R$ 50 bilhões solicitados pelo governo ainda para este ano como liquidação
antecipada de dívidas do banco com a União; quase metade do pagamento foi feita em títulos
públicos federais

BNDES devolve R$ 33 bilhões ao
Tesouro Nacional

Daniela Amorim, O Estado de S.Paulo

28 Setembro 2017 | 16h52

RIO DE JANEIRO - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) confirmou,
em nota, o depósito de R$ 33 bilhões ao Tesouro Nacional. A devolução faz parte dos R$ 50 bilhões

solicitados pelo governo federal ainda para este ano como forma de liquidar antecipadamente dívidas
do banco de fomento com a União.

O pagamento foi feito com R$ 18 bilhões em moeda corrente e R$ 15 bilhões em títulos públicos
federais. A operação deveria ter ocorrido nesta quarta-feira, 27, mas atrasou por conta de trâmites
burocráticos, conforme antecipou uma fonte ao Estadão/Broadcast no mesmo dia.

Outros R$ 17 bilhões seriam repassados em novembro. O governo espera receber mais R$ 130 bilhões
em 2018.

++Salários pagos pelo BNDES fazem 'corar qualquer pessoa de bom senso', diz ministro do TCU

Segundo o banco, a diretoria aprovou a operação depois de levar em conta fatores como "contribuir com
os esforços para conter a dívida bruta da União". Os diretores também teriam considerado questões
como assegurar a capacidade do BNDES de atender à demanda por crédito necessária ao
desenvolvimento do País e manter o alinhamento com as determinações do Tribunal de Contas da
União (TCU).

A nota diz que a decisão de antecipar a devolução dos recursos foi tomada após entendimentos com os
ministérios da Fazenda e do Planejamento, depois de uma "profunda análise das viabilidades e dos
impactos financeiros inerentes".

++'Não é o BNDES que está escangalhando as finanças públicas', diz presidente do banco

O BNDES ressalta que a operação foi aprovada por seu Conselho de Administração. O documento
destaca ainda que o banco mantém todos os indicadores de prudência financeira e que o alinhamento
da instituição com o TCU é absoluto.
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