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PARECER TÉCNICO 
 
PROPOSIÇÃO: Projeto de Lei nº 230/2018. 

AUTOR: Deputado Sergio Majeski. 

EMENTA: “Dispõe sobre a transparência nos 

empréstimos concedidos pelo Banco de 

Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo 

(Bandes).” 

 
- RELATÓRIO 

 

O Projeto de Lei nº 230/2018, de autoria do senhor Deputado Sergio Majeski, 

objetiva dispor sobre a transparência nos empréstimos concedidos pelo Banco de 

Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo (Bandes), e, para tanto, dá outras 

providências correlatas. 

 

O referido projeto foi protocolizado, Secretaria Geral da Mesa – SGM, no dia 03 

de setembro de 2018. Em seguida, a proposição foi lida na Sessão Ordinária do 

mesmo dia, mês e ano. Após, a proposição legislativa recebeu encaminhamento 

para esta Procuradoria Legislativa, com o fim de elaboração do Parecer Técnico 

objetivando a sua análise, na forma do art. 3º, inciso XX, da Lei Complementar 

Estadual nº 287, de 14 de junho de 2004, combinado com o art. 121 do Regimento 

Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Resolução nº 

2.700/2009). 

 

Em adendo, cabe grifar que os autos de tal projeto de lei não informam que 

ocorreu a devida publicação do mesmo no Diário do Poder Legislativo – DPL, 

desta forma, destaca-se que este procedimento é regimental e não pode ser 

dispensado sob pena de invalidade do referido projeto por irregularidade formal 

insanável, nos termos dos artigos 120 e 149 do Regimento Interno da augusta 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Resolução nº 2.700/2009). 

 

Este é o relatório sucinto. Passo a fundamentar a análise desenvolvida. 
 

 

 

- FUNDAMENTO 

 

Conforme acima grifado, o artigo 1º do Projeto de Lei nº 230/2018, de autoria do 

senhor Deputado Sergio Majeski, visa, nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de 

novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) e do Decreto nº 7.724, de 16 de 
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maio de 2012, determinar a disponibilização e atualização – em seção específica 

no site do Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo (Bandes) – das 

informações de interesse geral, como: I) Operações de crédito, por cliente, 

com a divulgação obrigatória do nome do cliente, área operacional, descrição do 

projeto, condições do financiamento, tipo de garantia e valores contratados; II) 

Contratações e valores totais, por setor; III)  Contratações e valores totais, por 

microrregião e município; IV) Outras informações as quais o Bandes julgar 

necessárias. 

 

Em continuidade, a proposição, ainda, prevê que tais informações exigidas 

deverão ser atualizadas diariamente, bem como que o descumprimento desta 

pretensa lei implicaria em responsabilização dos responsáveis. Por fim, dispensa 

“vacatio legis” para a sua entrada em vigor. 

 

Outrossim, a “mens legislatoris” que se destaca da Justificativa é relevante sob a 

ótica do interesse público, destarte, resta registrado o elevado grau de importância 

meritória do Projeto de Lei nº 230/2018. Entretanto, vislumbra-se da análise 

jurídica do projeto de lei ora em comento a existência de antinomia com o 

ordenamento constitucional. 

 

De pronto, cabe observar que o Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito 

Santo (Bandes) é um banco público estadual cuja principal função é promover 

financiamento para o desenvolvimento dos negócios privados e, por consequência, 

promovendo a economia do próprio Estado. Nestes termos, o Bandes está 

obrigado a respeitar o Direito Fundamental concernente ao Sigilo Bancário 

previsto no inciso XII, do artigo 5º, da Constituição Federal, no que tange a 

todos os dados das transações financeiras/bancárias envolvendo os seus clientes. 

 

Neste tópico, estar-se-ia perante uma das hipóteses em que o fundamento para 

restrição de acesso à informação (Lei nº 12.527/2011 - LAI) não é a classificação 

da informação, mas, sim, uma determinação legalmente estabelecida, haja vista a 

previsão especificada em disposição contida na LAI e no Decreto 7.724/2012, 

abaixo transcrita: 
LAI 

Art. 22. O disposto nesta Lei não exclui as demais hipóteses legais de 

sigilo e de segredo de justiça nem as hipóteses de segredo industrial 

decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou 

por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o 

poder público. 

Decreto 7.724/2012 
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Art. 6º O acesso à informação disciplinado neste Decreto não se 

aplica: 

I - às hipóteses de sigilo previstas na legislação, como fiscal, bancário, 

de operações e serviços no mercado de capitais, comercial, profissional, 

industrial e segredo de justiça; e 

II - .............................. 

(NEGRITOS DE NOSSA AUTORIA) 

  

Outrossim, o sigilo bancário mantem, sob segredo, as informações relativas às 

transações bancárias passivas e ativas. Nestes termos, o referido sigilo está 

previsto na Lei Complementar nº 105/2001, que, em seu art. 1º, prevê que “as 

instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e 

serviços prestados”. Em outros termos, a LC 105/2001 determina que devem ser 

mantidas sob sigilo as operações de bancos de quaisquer espécies (inclusive o 

Banco Central, o Bndes, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banestes, Bandes 

etc.), distribuidoras de valores mobiliários, corretoras de câmbio e de valores 

mobiliários, sociedades de crédito, financiamento e investimentos, dentre outras 

instituições financeiras mencionadas no §1º de seu art. 1º. 

 

Todavia, é certo que este sigilo não é um “direito absoluto”, pois a própria Lei 

Complementar nº 105/2001 elenca diversas exceções, como, por exemplo, “a troca 

de informações entre instituições financeiras, para fins cadastrais, inclusive por 

intermédio de centrais de risco, observadas as normas baixadas pelo Conselho 

Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil”. Outros exemplos são: “a 

revelação de informações sigilosas com o consentimento expresso dos 

interessados” (art. 1º, § 3º, V); a quebra do sigilo quando necessária para apuração 

de ato ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial. 

 

Nesta mesma esteira, a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, em 26 de maio de 

2015, julgou o mérito do Mandado de Segurança nº 33.340, impetrado pelo Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, onde negou a 

segurança para garantir acesso à informação de transação/operação financeira 

realizada para o Tribunal de Contas da União (TCU), de modo a garantir a este 

Órgão o exercício de sua competência quanto ao controle externo a qual sujeita o 

BNDES. Em oportunidade, cabe o registro de que o teor do referido julgado não 

possui permissão ultra petita a segurança pleiteada e nem tem efeito erga omnis, 

mas os fundamentos arrolados sinalizaram por uma relativização com maior 

contundência.  
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Por sua vez, em 2014 (mantido em 2016), o Supremo Tribunal Federal proferiu 

decisão em Reclamação (Rcl 17091 RJ – com decisão mantida por Ag. Reg.)
1
 que 

versava sobre pedido de informação, por pessoa jurídica de direito privado 

(empresa jornalística Folha de São Paulo), concernente às operações financeiras 

realizadas pelo BNDES. Naquela oportunidade, o Ministro Ricardo Lewandowski, 

determinou a concessão parcial de liminar em favor do periódico para só garantir 

acesso às informações que não alcançasse às informações protegidas pelos sigilos 

fiscal e bancário. Desta forma, pela decisão, as informações submetidas ao sigilo 

bancário deveriam ser tarjadas pelo BNDES, devendo as demais informações ser 

fornecidas aquele órgão de imprensa. 

 

Mesmo sendo tema controverso e rico em sua dialética, data venia aos 

posicionamentos contrários, resta-nos convergir para o entendimento esculpido 

pelo STF, em sede da Rcl 17091 RJ, com decisão mantida por Ag. Reg. E, 2016. 

E, neste contexto, verifica-se que o Banco de Desenvolvimento do Estado do 

Espírito Santo (Bandes) já vem atendendo a toda legislação correspondente ao 

Direito de Acesso à Informação (Lei 12.527, de 18/11/2011, e Lei 9.871, de 

09/07/2012 e Decreto Estadual n° 3.152-R, de 26/11/2012), prova disto pode se 

verificar no site oficial deste Banco, no ícone: SIC - Serviço de Informação ao 

Cidadão
2
, onde está reunido e divulgado dados da instituição, que são de interesse 

coletivo ou geral, com o objetivo de facilitar o acesso à informação pública, 

conforme determina a Lei de Acesso à informação e demais legislações 

correspondentes indicadas. Vejamos a matiz disponibilizada pelo site: 

 
“Esta página reúne e divulga dados da instituição que são de interesse 

coletivo ou geral com o objetivo de facilitar o acesso à informação 

pública, conforme determina as Lei de Acesso à informação (Lei 12.527, 

de 18/11/2011, e Lei 9.871, de 09/07/2012) e Decreto Estadual n° 3.152-

R, de 26/11/2012. 
 

(...) 
 

O Bandes disponibiliza o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) para o 

recebimento de solicitações de informações públicas, amparadas pela Lei 

de Acesso à Informação. 
 

Qualquer pessoa, natural ou jurídica, poderá formular pedido de acesso às 

informações públicas. 
 

O pedido de acesso à informação deverá, preferencialmente, ser iniciado 

pelo site do Bandes.  

                                                 
1
 Supremo Tribunal Federal. “Ministro Ricardo Lewandowski garante acesso da Folha a relatórios do BNDES”. 

Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=261147. 
2
 https://www.bandes.com.br/Site/Dinamico/Show/469/Acesso-a-Informacao 
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Faça aqui o seu pedido. Preencha o formulário, detalhando qual 

informação você precisa, e o Bandes responderá. 
 

A solicitação poderá ser efetuada diretamente, de forma presencial, por 

meio do, no endereço abaixo: Av. Princesa Isabel, nº 54, - térreo - Centro 

29010-906 – Vitória - ES 

Horário de Atendimento: 9h às 18h 

Telefone: 0800 283 4202 ou 3331-4444” 

 

Desta premissa tem-se o diagnóstico jurídico que a proposição é materialmente 

inconstitucional, por antinomia ao Direito Fundamental concernente ao Sigilo 

Bancário, previsto no inciso XII, do artigo 5º, da Constituição Federal. Se não 

bastasse, outro gravame de inconstitucionalidade se apresenta no presente caso, 

sendo que este novo ponto de divergência jurídica encontra-se no fato de que o 

projeto é de autoria de parlamentar estadual e a iniciativa legislativa para a matéria 

que regulamenta (atribuição para entidade da Administração Indireta do Estado do 

Espírito Santo) é irrefutavelmente privativa do Chefe do Poder Executivo 

Estadual. 

 

Em outros termos, por ser de autoria parlamentar e, ao mesmo tempo, visar 

instituir/ampliar procedimento novel para as atribuições para entidade do Poder 

Executivo – Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo (Bandes) –, o 

projeto acaba por invadir a competência legislativa do Senhor Governador do 

Estado. 

 

Em verdade, a pretensa normatividade cria novas atribuições para a Administração 

Pública Indireta do Estado do Espírito Santo, pois, em face de sua regulamentação, 

passa o Bandes a ter que exercer procedimento referente a prestar informação que 

vai além das que têm que prestar por força da Lei 12.527/2011, da Lei 9.871/2012 

e do Decreto Estadual n° 3.152-R/2012. Assim, esta nova incumbência de reunir, 

fornecer e atualizar informações específicas que excedem a exigência legal gera 

atribuição nova que não decorre de nenhuma outra destinação vinculada do rol de 

destinações do próprio Bandes; além do mais, o tema da prestação de informações 

técnicas não contempladas pelo Acesso às Informações requer assessoria com 

conhecimento especializado para identificação das mesmas e suas regulares 

atualizações. 
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Esse quadro demonstra não ser o projeto caracterizado por uma das hipóteses de 

permissividade
3
 e, assim, possui a sua inconstitucionalidade pela específica 

circunstância definida no texto da proposição legislativa em comento, pois, por ser 

de autoria de parlamentar, não poderia prever ações que impliquem em 

organização administrativa/pessoal da administração do Poder Executivo e, tão 

pouco, em criar atribuição nova para qualquer órgão/entidade da Administração 

Direta/Indireta do Estado do Espírito Santo. Nesse contexto, o projeto viola 

diretamente a esfera de Iniciativa Legislativa Privativa do Chefe do Poder 

Executivo. Vejamos o que define a Constituição Estadual ad litteram: 

 
Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da 

Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de 

Justiça, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos 

estabelecidos nesta Constituição. 
 

Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as 

leis que disponham sobre:  
 

(...) 
 

III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder 

Executivo; 
 

(...) 
 

VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos 

do Poder Executivo. 
 

(...) 
 

Art. 91.  Compete privativamente ao Governador do Estado: 
 

I - ........................... 
 

II - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta 

Constituição; 

 

Uníssono a este topoi jurídico, o próprio Supremo Tribunal Federal já se 

manifestou em casos idênticos e se posicionou no sentido de preservar inconteste 

os Princípios da Reserva de Administração do Poder Executivo e da Separação 

dos Poderes (ADI-MC 776/RS – Órgão Julgador: Tribunal Pleno – Relator: 

Ministro Celso de Mello – Julgamento: 23/10/1992. DJ 15-12-2006 PP-00080; 

                                                 
3
 Hipótese estranha ao do PL 230/2018. Assim, quando um projeto de lei for de natureza exclusivamente tributária 

(cria obrigação tributária principal ou acessória), pode-se verificar a possibilidade jurídica de instituição de sanções, 

mesmo se a iniciativa for de parlamentar, exemplo: STF - ADI 2659 / SC. Além desta, a outra única hipótese válida 

corresponde a situação em que o projeto não cria atribuição nova para o órgão público, mas tão somente adequa a 

normatividade a uma atribuição de poder de polícia administrativa (incluindo a aplicação de sanção) já existente em 

lei. De qualquer forma, a proposição em análise não possui identidade com estas permissividades jurídicas. 
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ADI-MC 2364 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno – Relator: Ministro Celso de 

Mello – Julgamento: 23/10/1992. DJ 15-12-2006 PP-00080).  

 

Não obstante, julgando a constitucionalidade de uma lei do Estado do Espírito 

Santo, o Excelso Pretório ratificou o seu posicionamento, inclusive para concluir 

que nem na hipótese de sanção do Governador do Estado haveria convalidação do 

vício de inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa do 

próprio chefe do Poder Executivo (ADI 2867/ES – Órgão Julgador: Tribunal 

Pleno – Relator: Ministro Celso de Mello – Julgamento: 03/12/2003. DJ 09-02-

2007 PP-00016). 

 

Perante todo este quadro jurídico ora exposto, não há necessidade de se estender a 

discussão! O disposto acima, por si só, é mais do que suficiente para se 

diagnosticar que o Projeto de Lei nº 230/2018 é inconstitucional por vício material 

e formal. Da mesma forma que não há solução jurídica, por meio de emendas 

(proposições acessórias) para as patologias de inconstitucionalidades que 

acometem o referido projeto. 

 

Em conclusão final, o Projeto de Lei nº 230/2018, de autoria do senhor Deputado 

Sergio Majeski, é formal e materialmente inconstitucional. Destarte, propomos o 

seguinte dispositivo: 

 

- DISPOSITIVO 

 

EX POSITIS, somos pela INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto de Lei nº 

230/2018, de autoria do senhor Deputado Sergio Majeski. 

 

É o nosso entendimento. 

Vitória, 11 de setembro de 2018. 

 
 

GUSTAVO MERÇON 

Procurador Legislativo 
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