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Projeto de Lei n.º: 230/2018  

Autor (a): Deputado Sergio Majeski 

Assunto: Dispõe sobre a transparência nos empréstimos concedidos pelo Banco 

de Desenvolvimento do Estado do espírito Santo. 

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

O deputado proponente apresentou o referido Projeto de Lei com a 

nobre intenção de dispor sobre a transparência nos empréstimos concedidos pelo 

Banco de Desenvolvimento do Estado do espírito Santo. 

 

Em parecer técnico jurídico o procurador designado entendeu pela 

inconstitucionalidade formal e material, uma vez que o Bandes, por ser instituição 

financeira, tem sigilo legal imposto pela lei e a iniciativa seria do chefe do executivo 

por instituir/ampliar procedimento para uma entidade do Poder executivo.  

 

Em que pese os argumentos jurídicos bem consolidados do douto 

procurador, data máxima vênia, entendo diferente dos argumentos lançados. 

 

A legislação atual é bastante ampla em relação há transparência dos 

órgãos e entes públicos. Pode-se citar a Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro 

de 2011, o decreto federal nº 7.724, de 16 de maio de 2012, a Lei Estadual nº 

9.871/2012 e os decretos estaduais nº 3152-R, de 26 de novembro de 2012 e nº 

4043-R de 08 de dezembro de 2016, que já normatizam de forma satisfatória as 

regras e os procedimentos no que tange a publicidade das informações. 

 

Logo, todo e qualquer órgão ou ente público deve obrigatoriamente se 

sujeitar aos comandos legais contidos nas legislações acima sob pena de 

responsabilidade. 
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Em relação ao sigilo bancário e a publicidade das informações o que 

deve ser resguardado é apenas em relação aos dados sigilosos descritos em 

legislação específica em respeito aos protocolos nacionais e internacionais de 

segurança. 

 

Pois bem, caso o Bandes se recuse a fornecer uma informação que 

não esteja protegida pelo sigilo bancário devem ser usados os meios legais de 

recurso e eventuais responsabilidades previstas nas legislações aqui já citadas. 

 

Acredito que um projeto de lei em específico para divulgação de dados 

do Bandes não surtiria o efeito pretendido até porque como mencionou o nobre 

deputado em sua justificativa “o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES) passou a dar publicidade a informações sobre as suas operações, 

como: o nome do cliente, seu setor de atividade, os objetivos do projeto e o valor 

contratado. Recentemente passou a disponibilizar também informações sobre os 

contratos do Banco, como taxas de juros, prazos de pagamento e garantias das 

operações, suas fontes de recursos, prestações de contas do BNDES aos órgãos 

de controle, entre outras.” 

 

Ou seja, a fata de transparência e publicidade pelo Bandes não 

decorre por falta de legislação normativa e sim por outros motivos diversos como, 

por exemplo, falta de fiscalização. 

 

Contudo, em que pese os argumentos acima, não vejo nenhuma 

inconstitucionalidade que possa impedir a tramitação do presente projeto de lei. 
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Por último, relação ao vício de iniciativa a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal
1
 é no sentido de que não padece de inconstitucionalidade formal a 

lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre publicidade dos atos e 

contratos realizados pelo Poder Executivo. 

 

Desta feita, por NÃO me perfilhar ao entendimento do procurador 

designado, sugiro o NÃO ACOLHIMENTO, do parecer técnico jurídico, nos 

fundamentos aqui exarados. 

 

Vitória, 12 de setembro de 2018. 

 

 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 
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