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1 Introdução 

 

 Esse trabalho possui o objetivo de analisar, a partir do conceito de accountability 

horizontal, os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigou 

supostas irregularidades envolvendo o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico 

e Social (BNDES), ocorridas entre os anos de 2003 e 2015, relacionadas à concessão de 

empréstimos suspeitos e prejudiciais ao interesse público, instalada no âmbito da 

Câmara dos Deputados durante o período de agosto de 2015 a fevereiro de 2016.  

A análise dos trabalhos dessa CPI se deu amparada pela conceituação de 

accountability horizontal proposta por O’Donnell, em que um agente estatal fiscaliza o 

desempenhar das funções de outro. Ou seja, trata-se do direito, da disposição e da 

capacidade atribuídos a uma agência estatal para supervisionar e sancionar possíveis 

ações delituosas de outra (O’DONNELL, 1998a).  

Além disso, utilizou-se do conceito de accountability elaborado por Schedler, 

em que os agentes estatais podem ser questionados acerca de suas ações pregressas ou 

decisões futuras, sendo obrigados a justificarem suas decisões e fornecerem explicações 

entorno delas, de modo a serem passíveis de punição em caso de ações criminosas 

(SCHEDLER, 1999). 

Tendo como enfoque a relação de controle entre dois entes estatais, esse trabalho 

aplicou os conceitos assimilados ao controle entre Poder Legislativo e Poder Executivo, 

a partir da concepção de que a competência fiscalizadora atribuída ao Legislativo é um 

mecanismo que visa o equilíbrio entre poderes nas democracias representativas. Para 

analisar a relação de controle entre dois entes estatais a partir da relação entre Poder 

Legislativo e Executivo, tomou-se como objeto de estudo um dos mecanismos de 

controle utilizado pelo Legislativo para fiscalizar o Executivo: as Comissões 

Parlamentares de Inquérito (FIGUEIREDO, 2001). 

Para tanto, ponderou-se sobre a conceituação teórica acerca da accountability 

horizontal, aplicando-a ao contexto das Comissões Parlamentares de Inquérito, a partir 

do estudo de caso da CPI do BNDES. Primeiramente, partiu-se da análise de Figueiredo 

acerca do funcionamento das Comissões Parlamentares de Inquérito e dos efeitos de sua 

estrutura de funcionamento, de distribuição de cargos e de poder de agenda para a 

efetividade de seus trabalhos (FIGUEIREDO, 2001). Nesse sentido, observou-se que 
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aspectos como a capacidade de investigação própria das autoridades judiciais e a 

ausência do poder de impugnar sanções judiciais tornam a fiscalização exercida por esse 

tipo de comissão restrita à denúncia de ilegalidades, a despeito punir judicialmente as 

ações delituosas apontadas (AGUIAR, 2008). 

A escolha da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Banco Nacional do 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) como objeto do estudo de caso deveu-

se, principalmente, à proporção que essa matéria tomou na agenda da mídia e, 

consequentemente, do conhecimento público, além de serem elaboradas diversas 

concepções acerca das influências de fatores políticos que motivaram sua instalação. 

Finalmente, para aferir a capacidade de exercer uma accountability horizontal 

nos termos definidos a partir das referências teóricas citadas anteriormente, esse 

trabalho analisou diversos parâmetros que circundam esse mecanismo de controle entre 

agentes estatais e observou os aspectos que inibiam e os que reforçam a capacidade 

fiscalizadora das CPI, aplicando-os à situação específica da CPI do BNDES. 

Essa análise lançou mão da produção de Taylor e Buranelli sobre a capacidade 

das CPIs de exercerem controle horizontal e as influências que sua instalação e estrutura 

podem sofrer no que ser refere à produção do controle horizontal por essas comissões 

(TAYLOR, BURANELLI, 2007). 

1.2 Metodologia 

 

 Esse trabalho foi estruturado em um estudo de caso, que consiste em averiguar 

aspectos teóricos em situações práticas. Especificamente, trata-se de um estudo de caso 

exploratório, em que se propõe analisar os acontecimentos e suas causas sem que se 

interfira ou se estabeleça controle sobre eventos comportamentais e se focalize em 

acontecimentos atuais (YIN, 2015). 

 A escolha do estudo de caso se identifica com a finalidade desse trabalho uma 

vez que se busca compreender conceitos teóricos – nesse caso, a discussão acerca do 

conceito de accountability horizontal e do comportamento das CPIs como instrumentos 

de controle horizontal – tendo como enfoque um fenômeno individual – nesse caso, a 

Comissão Parlamentar de Inquérito que se investigou irregularidades na atuação do 

Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (YIN, 2015). 
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 A partir disso, o objeto de análise do estudo de caso é, propriamente, a Comissão 

Parlamentar de Inquérito que investigou supostas irregularidades envolvendo o Banco 

Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ocorridas entre os anos 

de 2003 e 2015, no tocante à concessão de empréstimos suspeitos e prejudiciais ao 

interesse público, instalada no âmbito da Câmara dos Deputados de agosto de 2015 a 

fevereiro de 2016. 

 A análise dos trabalhos da CPI do BNDES foi realizada através da coleta de 

dados, a partir dos documentos e relatórios da Comissão, disponibilizados em sua 

página no site da Câmara dos Deputados, onde a íntegra de documentos essenciais 

como o Relatório Final da Comissão, os Votos em Separado, as notas taquigráficas e 

notícias sobre as reuniões realizadas podem ser acessadas. Além disso, utilizaram-se 

também notícias divulgadas por grandes veículos de comunicação, como o Valor 

Econômico, a Folha de São Paulo, o Estadão e o Globo. As informações noticiadas por 

esses veículos foram essenciais para se observar a influência e percepção da opinião 

pública sobre os debates da CPI. 

Como parte do estudo de caso, aplicaram-se conceitos teóricos adquiridos – 

como a conceptualização acerca da accountability horizontal, a relação entre poder 

Legislativo e Executivo, as limitações do controle entre dois agentes estatais – à 

situação prática concretizada na Comissão Parlamentar de Inquérito do BNDES.  

Finalmente, a partir dos parâmetros teoricamente estruturados, o trabalho avaliou 

os trabalhos da Comissão quanto à capacidade de controle estabelecida, suas limitações 

e as influências externas ao processo de investigação proposto por ela. 

1.3 Estrutura 

 

No capítulo dois, o trabalho apresenta a discussão teórica acerca do conceito de 

accountability, abordando as particularidades entre accountability vertical, horizontal e 

social.  Como esse trabalho busca analisar o controle estabelecido entre dois entes 

estatais – Poder Legislativo e Executivo por meio das Comissões Parlamentares de 

Inquérito – o conceito de accountability horizontal é priorizado (O’DONNELL, 1998b).  

 No terceiro capítulo, há o aprofundamento na descrição dos trabalhos e da 

estrutura das Comissões Parlamentares de Inquérito, além das especificidades legais de 
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seu funcionamento, que são baseadas em preceitos Constitucionais e regimentais das 

Casas Legislativas. Nele busca-se explicitar a estruturação dessas Comissões em seu 

processo de instalação para, posteriormente, aplicar a conceptualização de 

accountability horizontal nesse mecanismo de controle utilizado pelo Legislativo 

(O’DONNELL, 2001) (FIGUEIREDO, 2001). 

 No capítulo quatro, o trabalho analisa o desempenho da CPI que se destinou a 

investigar supostas irregularidades envolvendo o Banco Nacional do Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES). Para isso, descreve seus trabalhos a partir dos subtemas: 

composição e objeto de investigação, influências externas, oitivas, votos em separado, 

relatório final aprovado e, finalmente, os resultados e efetividade de controle. Tudo isso 

é apresentado com a finalidade de acompanhar, nessa situação prática, a concretização 

da abordagem teórica acerca da accontability horizontal. 

 Para tanto, no quinto capítulo, apresenta-se a conexão entre os preceitos teóricos 

apresentados no segundo e terceiro capítulos com os trabalhos da CPI do BNDES 

discutidos no quarto. Nele, há a conexão da definição de accountability horizontal e sua 

ligação com a accountability social e vertical com as motivações que abriram a janela 

de oportunidade para a instalação da CPI do BNDES – seja pelas denúncias veiculadas 

pela mídia que inseriu o assunto na agenda pública, seja pelo momento político de 

instabilidade da base que se instaurava (O’DONNELL, 2001) (FIGUEIREDO, 2001).  

A partir disso, observa-se a influência do desenho institucional que compõe 

sistemas presidencialistas de coalizão, quanto à capacidade de fiscalização exercida pelo 

Legislativo, onde se percebe que o rompimento do Presidente da Câmara com o 

governo fomenta a iniciativa fiscalizadora do Legislativo sobre o Executivo 

(ABRANCHES, 1988) (FIGUEIREDO, 2001).  

Ademais, o capítulo relaciona a questão da preponderância dos líderes 

partidários na definição de agenda do legislativo trabalhada por Figueiredo, e explicita 

que essa preponderância permitiu que fatores políticos alheios à investigação promovida 

interferissem nos trabalhos da Comissão (FIGUEIREDO, 2001) (TAYLOR, 

BURANELLI, 2007). 

 Sendo assim, na conclusão, apresentam-se as relações encontradas entre os 

preceitos teóricos acerca da accountability horizontal e das Comissões Parlamentares de 
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Inquérito no caso concreto da CPI do BNDES. Vale apontar que dado o enfoque da 

análise em um acontecimento específico, há prejuízo em se estabelecerem conclusões 

generalizadas acerca do funcionamento das Comissões Parlamentares de Inquérito e a 

aplicabilidade dos conceitos teóricos de forma genérica a esse tipo de instrumento de 

controle. Contudo, o estudo de caso possibilita um olhar mais atento a todas as fases da 

investigação e de todos os fatores que podem influenciar na capacidade fiscalizadora da 

CPI, proporcionando uma análise mais minuciosa (YIN, 2015). 
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2 Accountability 

 

Com o aumento da complexidade das estruturas sociais, a participação direta de 

todos os cidadãos nas tomadas de decisões públicas se tornou impraticável, seja pela 

quantidade de pessoas, pela falta de tempo ou interesse ou pela incapacidade do sistema 

decisório de absorver uma gama muito extensa de preferências. Ou seja, a democracia 

representativa se afasta da democracia clássica na medida em que os cidadãos não 

participam diretamente do processo de tomada de decisão, mas transferem ao 

representante o poder decisório (MIGUEL, 2005).  

Nesse sentido, estabeleceu-se a relação de representação, em que indivíduos são 

escolhidos por meio de eleições para ocuparem os espaços decisórios, devendo estar 

comprometidos com os interesses das pessoas a que representam em detrimento de 

decisões voltadas aos seus interesses individuais. Para tanto, os representantes se 

comprometem com a obrigação de responder e informar acerca de suas ações e são 

suscetíveis a sanções quando violarem seus deveres públicos (MIGUEL, 2005). 

Para manutenção da correspondência entre o interesse público e as decisões de 

representantes, é necessário que se crie uma sistemática em que exista disposição dos 

representantes para refletir, em suas decisões, os interesses dos representados 

(MIGUEL, 2005). 

 A manutenção dessa correspondência pode ser alcançada por um mandato 

imperativo, em que os representantes são responsáveis quase que mecanicamente por 

traduzirem as demandas de seus representados. Outra modalidade de mandato com essa 

finalidade é o mandato livre, que confere aos representantes autonomia na tomada de 

decisões, partindo do princípio de que eles são mais especializados que seus eleitores e 

por isso capazes de fazerem escolhas mais proveitosas. Além disso, esse tipo de 

mandato contempla o entendimento de que um eleito não representa somente seus 

eleitores, mas o todo dos cidadãos integrantes do grupo que o elegeu (BURKE, 2012). 

Por um lado, o mandato imperativo inibe a capacidade articuladora dos 

representantes e torna a representação desconectada da conciliação de interesses, que é 

essencial à democracia. Por outro lado, o mandato livre dilui a participação popular na 

tomada de decisões e consequentemente a relação de prestação de contas entre 

representantes e cidadãos. Segundo Pitkin (1967, p.28, apud Miguel, 2005), a 
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accountability é o equilíbrio entre os dois tipos de mandato. Nela a autonomia decisória 

dos representantes é preservada juntamente com a participação dos representados 

(BURKE, 2012). 

Accountability – termo que ainda não encontra tradução precisa para o português 

– se refere à capacidade legal de atribuir sanções aos representantes – entre elas a 

destituição do cargo daqueles que não correspondem aos parâmetros satisfatórios da 

representação – ou, ainda, reconduzir aqueles que o fazem aos cargos representativos 

(MIGUEL, 2005). 

 Schedler assume o conceito de accountability a partir da existência de uma 

dimensão informacional, em que os agentes públicos são questionados acerca de ações 

passadas ou decisões a serem tomadas e, a partir disso, deverão se justificar e fornecer 

explicações sobre essas ações para finalmente, através da dimensão coercitiva, 

receberem incentivos positivos para bons comportamentos e punições para maus 

(SCHEDLER, 1999). 

Nesse contexto, é essencial que haja o estabelecimento da relação de prestação 

de contas entre representantes e representados.  Ou seja, devem haver mecanismos que 

possibilitem a interferência reguladora dos cidadãos nas ações dos representantes. Uma 

definição apresentada acerca disso é a de accountability vertical, em que, por meio de 

eleições livres, os eleitores podem premiar ou punir as ações pregressas dos candidatos 

por meio do voto (O’DONNEL, 1998a). 

 A accountability vertical, embora essencial para a democracia, é insuficiente 

para o estabelecimento de um controle contínuo e mais hábil das ações dos 

representantes, tendo em vista que tem como principal pilar as eleições, que acontecem 

em períodos restritos. O que se observa nos contextos democráticos é que o controle 

exercido pelos cidadãos sobre a classe política é imperfeito porque é insuficiente para 

garantir que os governos tomem as ações necessárias ao interesse público. Isso se deve a 

complexidade da atuação dos governos, que tomam diversas decisões que afetam o 

bem-estar dos cidadãos em contrapartida a um único instrumento institucionalizado de 

controle: o voto (PRZERWORSKI, STROKES, MANIN, 1999). 

A despeito disso, Smulovitz e Peruzzotti conceituam uma tipologia de 

accountability vertical para além das eleições, a qual denominam accountability social. 
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Ela consiste num controle vertical às autoridades políticas, que é estruturado por um 

múltiplo conjunto de ações exercidas por associações de indivíduos que buscam expor 

as transgressões governamentais nos meios de comunicação, de modo a informar os 

cidadãos acerca da conduta de seus representantes (PERUZZOTTI, SMULOVITZ, 

2001).  

A accountability vertical social pode culminar em mobilizações das agências de 

controle horizontal, contudo, sua movimentação está estritamente relacionada a sanções 

simbólicas a despeito de sanções legais. Isso porque nem sempre a exposição de 

transgressões do governo culminará em mobilização dos órgãos responsáveis por 

concretizar sanções (PERUZZOTTI, SMULOVITZ, 2001).  

Nesse sentido, tem-se que a accountability não engloba somente a 

obrigatoriedade de resposta dos agentes públicos ao eleitorado, ou a capacidade de 

questionamento de agentes de controle acerca das atividades dos representantes, mas 

também a capacidade punitiva a agentes públicos que voltam suas ações para vantagens 

pessoais em detrimento do interesse público. Ou seja, só se pode considerar um agente 

público accountable quando é obrigado a oferecer informações acerca de suas ações, a 

justifica-las e ser passível a punição por eventuais atos que fujam da boa gestão 

(SCHEDLER, 1999). 

Sendo assim, para que haja efetiva punição dos agentes que cometeram 

irregularidades, para além da esfera eleitoral, há a necessidade da ação de outros agentes 

públicos de controle (O’DONNELL, 1998a). 

Para tanto, O’Donnell desenvolve o conceito de accountability horizontal: 

Posso agora, definir o que entendo por accountability horizontal: a existência 

de agências estatais que tem o direito e o poder legal e que estão de fato 

dispostas e capacitadas para realizar ações, que vão desde a supervisão de 

rotina a sanções legais ou até impeachment contra ações ou omissões de 

outros agentes ou agências do Estado que possam ser classificadas como 

delituosas (O’DONNELL, 1998a). 

 Para O’Donnell, a accountability horizontal é promovida por uma agência estatal 

com o objetivo de prevenir, consertar, cancelar ou punir transgressões promovidas por 

outra agência estatal (O’DONNELL, 2001). 

Nesse sentido, a transgressão ocorre quando uma agência estatal quebra os 

limites de sua jurisdição, invadindo a esfera de jurisdição de outro agente público. Para 
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que essa transgressão seja reparada, há de se reestabelecer os limites entre as duas 

jurisdições e punir os transgressores. Sendo assim, para se constituir uma relação de 

controle entre dois agentes públicos há de se assegurar a autonomia de decisões entre 

eles (O’DONNELL, 2001) (SCHEDLER, 1999). 

Mesmo concebendo a accountability horizontal como um mecanismo essencial 

para garantir as relações democráticas num sistema político, é necessário apontar que a 

accountability vertical é imprescindível ao funcionamento dos mecanismos de controle 

horizontal, isso porque o controle entre dois agentes públicos só se justifica em 

sociedades cuja democracia e participação são angariadas por meio de eleições justas 

(O’DONNELL, 2001). 

Para O’Donnell, a accountability horizontal é extremamente importante para 

disponibilizar informações. Isso ocorre porque uma agencia estatal, ao realizar 

investigações acerca das ações de outra, torna públicas informações que antes eram 

sigilosas. Para ele, essa característica da accountability horizontal auxilia no 

desempenho de outros tipos de controle, como o social e o vertical (O’DONNELL, 

2001). 

Além disso, a accountability horizontal é extremamente influente quanto à 

dissolução e prevenção de ações corruptas ou individualmente centradas dos agentes 

públicos. Ou seja, a capacidade de sanção ou exposição de ações transgressoras pode 

inibir os agentes públicos de tomarem esse tipo de ação (O’DONNEL, 2001). 

Sendo assim, embora o enfoque desse trabalho seja a faceta horizontal da 

accountability é oportuno ressaltar que todas as outras modalidades de controle vertical 

são imprescindíveis para o funcionamento ideal da democracia representativa 

(O’DONNELL, 2001) 

2.1 Accountability horizontal entre Poderes Legislativo e Executivo.  

O desenho político institucional brasileiro é concretizado pela coalizão entre os 

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, em que o Executivo dispõe de cargos e 

emendas que são utilizados para negociar apoio do Legislativo para o estabelecimento 

da agenda pretendida pelo governo. Abranches define essa relação com o conceito de 

presidencialismo de coalizão. Nos sistemas presidencialistas de coalizão o equilíbrio 

entre poderes é alcançado também pela fiscalização que se dá entre eles. Ela ocorre no 
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sentido de evitar, e aplicar sanções quando ações tomadas pelos Poderes fogem da sua 

jurisdição (FIGUEIREDO, 2001) (ABRANCHES, 1988). 

O’Donnell aborda relações de fluxo de poder e autoridade entre os Poderes 

Legislativo, Judiciário e Executivo, que quando funcionam de forma adequada 

produzem uma divisão de trabalho que delimita as responsabilidades e competências de 

cada poder. Nesse sentido, um dos poderes pode considerar que outro superou de forma 

ilegal suas competências. Para ele, esse controle entre agências estatais quanto às suas 

jurisdições se caracteriza como accountability horizontal de balance (O’DONNELL, 

2001). 

Um dos limites que podem prejudicar esse tipo de accountability horizontal é a 

relação complexa existente entre os Poderes, sobretudo aqueles que são legitimados por 

eleições (Poder Executivo e Legislativo). Isso porque há uma tendência a ocorrerem 

conflitos custosos entre essas instituições estatais, permeados pela influência partidária 

que se instaura sobre seus atores, que podem desviar o foco do processo fiscalizatório 

que se dá entre esses poderes (O’DONNELL, 2001). 

O funcionamento efetivo da accountability horizontal não depende somente da 

disposição dos fiscalizadores e da autorização legal a uma agência para fiscalização, 

mas também de uma rede de outras agências que culminem em ações de tribunais 

superiores que apliquem sanções necessárias. Caso isso não ocorra, as investigações 

podem influenciar as críticas da opinião pública, mas não alcançam resultado 

legalmente apropriado (O’DONNELL, 2001).  

Para tanto, existem agentes estatais cuja função está voltada exclusivamente para 

exercerem ações de controle e fiscalização sobre outros agentes estatais. Um exemplo 

delas são as controladorias. Essas agências foram criadas para realizarem ações 

contínuas de controle, o que as tornam mais efetivas em exercerem accountability 

horizontal do que as encarregadas pela accountability horizontal de balance. Isso 

porque, por não serem, a princípio, influenciadas por questões partidárias, essas 

agências estatais especializadas na fiscalização exercem de forma mais imparcial e 

coerente às ações de controle entre agentes estatais (O’DONNELL, 2001). 

O Poder Legislativo, por sua vez, dispõe de mecanismos voltados 

exclusivamente para exercerem fiscalização, e ainda que a atribuição de sanções 
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judiciais não seja parte de suas competências, existe uma conexão entre as informações 

apreendidas em suas fiscalizações com a execução de sanção judicial, por meio de 

denúncias. Ou seja, ainda que não seja capaz de punir judicialmente, o Legislativo é 

munido da atribuição de fiscalizar e denunciar possíveis transgressões às agências 

encarregadas de punir judicialmente essas infrações (LEMOS, 2005). 

Com esse intuito, o Poder Legislativo dispõe de mecanismos de controle e 

acompanhamento das ações do Poder Executivo, como por exemplo, audiências 

públicas com convocações de autoridades, requerimentos de informação e instalação de 

comissões especiais. Esse trabalho tem como enfoque um desses mecanismos: As 

Comissões Parlamentares de Inquérito, que possibilitam ao Legislativo requerer 

informações, até mesmo pela quebra de sigilo, acerca das ações do Executivo (LEMOS, 

2005). 

Ou seja, a instituição desse tipo de comissão pode se voltar para uma correção 

informacional que possibilita ao Legislativo dispor de informações que antes eram 

exclusivas ao Poder Executivo. Contudo, mesmo que o Legislativo disponha de 

mecanismos de fiscalização que contribuem para a transparência do Executivo, a 

iniciativa fiscalizadora do Poder Legislativo sofre influência de fatores alheios à 

efetividade das investigações promovidas (LEMOS, 2005) (FIGUEIREDO, 2001). 

Um exemplo disso é a ideia de que, no âmbito do Poder Legislativo, a influência 

de definição de agenda está concentrada nos líderes partidários e dos blocos, o que faz 

que em contextos de coalizão governista – quando o Executivo tem como base de apoio 

a maioria – esse poder seja capaz de definir o que ocupa a agenda do Legislativo 

(FIGUEIREDO, 2001). 

Ou seja, em um contexto de coalizão governista, a agenda do Legislativo é 

manipulada de forma a diluir sua capacidade fiscalizadora em relação ao Executivo. 

Isso se deve ao fato de que a ação individualista dos parlamentares tem pouco peso a 

despeito das prerrogativas atribuídas aos líderes dos partidos, de modo que ao se 

estabelecer uma relação de coalizão com a maioria no Legislativo, o Executivo tem 

maior controle quanto à adoção de medidas contrárias ao seu interesse, entre elas as 

iniciativas fiscalizadoras sob suas ações (FIGUEIREDO, 2001). 

Sendo assim, observa-se que a capacidade fiscalizadora do Congresso está 

intrinsicamente relacionada ao momento político, no que concerne ao estabelecimento 
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de uma coalizão governista que mune o Executivo da definição da agenda. Isso é 

descrito por Figueiredo: 

À medida que aumenta a capacidade de controle do Executivo sobre a 

coalizão governista, diminui a do Congresso para fiscalizar o Executivo. O 

poder de estabelecer a agenda e controlar o processo legislativo reduz tanto 

as iniciativas de fiscalização dos parlamentares, quanto suas chances de 

sucesso. Reduz também, embora não o elimine totalmente, o papel que 

poderia exercer sobre a capacidade fiscalizadora do Congresso a existência 

de um aparato legal confiável, de um sistema confiável de informações e de 

uma sólida estrutura organizacional (FIGUEIREDO, 2001). 

 As Comissões Parlamentares de Inquérito são um instrumento de fiscalização do 

Legislativo sobre o Executivo. Isso porque sua estrutura, que será discutida mais 

adiante, possibilita a investigação de qualquer tema definido pelo apoio de apenas um 

terço da Casa Legislativa que se instaura. A despeito disso, essas comissões também são 

influenciadas pelas prerrogativas atribuídas aos líderes dos partidos, que ao refletir a 

proporcionalidade de representação das siglas nas Casas Legislativas quanto à 

composição das CPIs, entrega aos líderes das maiores representações poderes 

importantes como, por exemplo, a definição dos cargos das comissões (FIGUEIREDO, 

2001). 

 Nesse sentido, cabe estabelecer que as Comissões Parlamentares de Inquérito - 

instrumentos de fiscalização e controle do Poder Legislativo – são influenciadas pela 

dinâmica que se dá entre Legislativo, Executivo e coalizão entre poderes. Contudo, 

mesmo em contextos que se observa uma concentração de poder no Executivo e se 

prejudique as iniciativas de controle pelo Congresso, existem fatores externos que 

podem fomentar essa fiscalização, como por exemplo, a opinião pública veiculada pela 

imprensa e por grupos de pressão organizados (FIGUEIREDO, 2001). 

 Sendo assim, observa-se que as CPIs são um instrumento de controle que o 

Legislativo dispõe para investigar as ações do Executivo. Contudo, a efetividade na 

iniciativa fiscalizadora e seu êxito dependem de outros fatores, como o momento 

político quanto à governabilidade e o controle do Executivo sob a agenda do 

Legislativo. Para melhor analisar essa relação quanto às CPIs, o capítulo a seguir 

descreverá seu funcionamento e estrutura. 
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3 Comissões Parlamentares de Inquérito 

 

As Comissões Parlamentares de Inquérito são órgãos internos ao Poder 

Legislativo, e compõem o aparato de mecanismos pelos quais esse Poder exerce sua 

função fiscalizadora. Por fazerem parte do Poder Legislativo, as CPIs devem resguardar 

a proporcionalidade partidária, na medida do possível, além da deliberação majoritária. 

Nesse sentido, elas são instrumentos coletivos a despeito de um poder fiscalizador 

individualmente atribuído a um parlamentar específico (AGUIAR, 2008). 

No Brasil, esse tipo de Comissão Parlamentar foi previsto constitucionalmente 

pela primeira vez na história pela Carta de 1934. Nesse contexto, as CPIs eram 

instaladas restritamente pela Câmara dos Deputados, sendo expandidas ao Senado 

Federal apenas na Constituição de 1946. Para melhor definir o funcionamento das CPIs, 

em 1952, foi aprovada a Lei n° 1.579, que serviu para definir o caráter investigativo dos 

trabalhos promovidos por elas (AGUIAR, 2008). 

Em 1969 aprovou-se a Emenda Constitucional n° 1, que limitou a quantidade de 

CPIs em funcionamento para cada Casa do Congresso Nacional e assegurou o princípio 

da proporcionalidade partidária, quando possível. A alteração estrutural nas CPIs mais 

intensa se deu na Carta de 1988, quando se conferiu às Comissões Parlamentares de 

Inquérito poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Além disso, a 

Constituição Federal de 1988 estabeleceu que os relatórios finais acerca dos trabalhos 

dessas Comissões sejam enviados ao Ministério Público para que se estabeleça a 

responsabilidade criminal aos transgressores. A partir dessa inovação, a incumbência 

fiscalizadora do Poder Legislativo foi profundamente fortalecida (AGUIAR, 2008) 

(FIGUEIREDO, 2001). 

3.1 Da Fundamentação legal 

A fundamentação Jurídica-Constitucional das CPIs está presente no artigo 58º, 

da CF/88, que trata sobre a liberdade de criação de Comissões permanentes e 

temporárias pelas Casas Legislativas – de acordo com seus respectivos Regimentos 

Internos. A Lei nº 1579/1952 regulamenta as atividades das CPIs, instituindo seu caráter 

temporário ligado à investigação e apuração de fato determinado de suspeita de 

irregularidade em qualquer ordem (SOUZA, 2006) (MARTÍNEZ, 2015). 

A CPI é instituída através de um requerimento com o aval de um terço da Casa 

Legislativa que a propõe, independentemente da autorização do Presidente da Casa em 
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questão, o que pode caracterizar esse tipo de comissão como um instrumento de 

fiscalização da minoria (SOUZA, 2006) (MARTÍNEZ, 2015). 

 Elas são amparadas pelo art. 58, § 3º, da Constituição Federal, e são definidas 

como: 

As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação 

próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos 

das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo 

Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 

um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo 

certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério 

Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos 

infratores. 

No requerimento de criação dessas comissões, se define qual fato determinado 

se pretende investigar, qual o número de parlamentares que a comporão, o limite de 

despesas a serem utilizados em seus trabalhos e, finalmente, a definição do prazo de sua 

duração (TAYLOR, BURANELLI, 2007). 

A definição do fato específico a que se destina a investigação é abordada de 

forma ambígua pela legislação, de modo que não há uma definição de modelo 

específico que delimite o delinear desse tema. Isso pode prejudicar a conclusão dos 

trabalhos desse tipo de Comissão, mesmo porque elas tendem a expandirem o escopo de 

sua investigação à medida que a investigação vai prosseguindo, fugindo do foco central 

e causando a não elaboração de um relatório final que contemple sua produção 

investigativa (TAYLOR, BURANELLI, 2007). 

3.2 Das Atribuições 

As Comissões Parlamentares de Inquérito podem ser instaladas no âmbito da 

Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional (CPIs mistas). 

Para Câmara dos Deputados, se estabelece o número limite de cinco CPIs em 

funcionamento concomitante, sendo possível a instalação de uma sexta por voto 

majoritário das duas Casas Legislativas. Esse limite busca impedir que essas 

investigações gerassem paralisação decisória nos trabalhos do Legislativo 

(FIGUEIREDO, 2001).  
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Nesse tipo de Comissão, é preservada a proporcionalidade partidária, sempre 

que possível, na distribuição de cadeiras. A indicação de parlamentares a compor a CPI 

é feita pelos líderes das bancadas na Casa Legislativa (SOUZA, 2006).  

Visto que os cargos importantes, como o de presidente e de relator das CPIs, são 

geralmente assumidos pelos partidos de maior bancada, há uma tendência à dissolução 

da influência dos menores partidos nas CPIs. Ou seja, mesmo podendo ser instaladas 

pela inciativa de apenas um terço da Casa Legislativa, os cargos importantes ficam nas 

mãos das siglas mais influentes. Além disso, as maiores siglas podem impedir a 

instalação dessas comissões pela não indicação de membros compô-las, fazendo com 

que se perca o prazo de instalação da CPI (SOUZA, 2006). 

Um aparato essencial de controle atribuído constitucionalmente às CPIs é a 

capacidade de investigação própria das autoridades judiciais, introduzida a partir da 

Carta de 1988. No entanto, não faz parte das prerrogativas das CPIs o papel de 

impugnar qualquer tipo de sanção judicial, sendo essa uma competência exclusiva da 

esfera judiciária. Ou seja, o papel dessas comissões se refere à análise e a apontamento 

de ilegalidades, mas não à sanção de possíveis infratores (AGUIAR, 2008). 

Por outro lado, mesmo munidos da capacidade investigativa própria das 

autoridades judiciais, os parlamentares não possuem – em alguns casos – a capacidade 

técnica dessas autoridades, o que pode reforçar o caráter político das investigações, em 

detrimento da análise jurídica. Isso dificulta a conexão dessas comissões com a esfera 

jurídica, e prejudica a aplicação de sanções futuras pela esfera judiciária (TAYLOR, 

BURANELLI, 2007).  

A despeito disso, a especificidade do assunto a ser tratado pela CPI pode 

influenciar positivamente na escolha de seus membros pela indicação de parlamentares 

mais envolvidos com as questões a serem tratadas, além da disponibilidade de tempo 

para melhor se dedicar aos trabalhos (LEMOS, 2005). 

3.3 Da Conclusão dos trabalhos 

Mesmo que a CPI venha a ser criada e seus membros sejam efetivamente 

indicados, não se tem garantia de que ela elaborará um relatório final e o encaminhará 

aos entes aos quais cabem as medidas de sanção. Isso porque, mesmo que 

constitucionalmente seu objetivo seja a investigação de um determinado fato, essas 

Comissões são propostas e criadas com objetivos diferentes desse, como, por exemplo, 
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para que sejam moedas de troca política, para pautar determinado assunto constante na 

agenda da opinião pública, para ganhos eleitorais particulares por conta da cobertura da 

mídia ou para impedimento da instalação de outra Comissão Parlamentar de Inquérito 

que vise pautar um assunto que foge do interesse de certo grupo de parlamentares 

(FIGUEIREDO, 2001). 

Isso se dá porque cada casa Legislativa tem um limite de CPIs que podem 

ocorrer concomitantemente – no caso específico da Câmara dos Deputados o limite é de 

cinco Comissões – e, se caso houver a iminência da criação de uma CPI contrária aos 

interesses de certo grupo de parlamentares, há a possibilidade de instalação de outra CPI 

com intuito de travar a agenda de instalação da primeira. (FIGUEIREDO, 2001). 

Ao término dos trabalhos, é dever do Presidente da Casa encaminhar o relatório 

ao Ministério Público ou a Advocacia geral da União no prazo de cinco sessões 

plenárias, a fim de que esses adotem as devidas medidas jurídicas quanto ao conteúdo 

produzido pela CPI na investigação. Ao conceber as CPIs como instrumentos de 

controle horizontal, afere-se sua efetividade no cumprimento desse papel, tendo em 

vista que existem diversos parâmetros que ora reforçam ora entibiam sua função 

fiscalizadora. Isso pode ser analisado através da concepção da accountability como um 

processo, que pode ser analisada em vários estágios, que correspondem a diferentes 

atores, ações e procedimentos (TAYLOR, BURANELLI, 2007). 

A ação das Comissões Parlamentares de Inquérito corresponde à fase de 

investigação, quando se utiliza da concepção de Taylor e Buranelli acerca da 

accountability como um processo que envolve: supervisão, investigação, sanção e 

aplicação de responsabilidades às instituições e atores envolvidos. Isso porque as CPIs 

investigam fatos já concretizados, e não se voltam a evitar que transgressões ocorram, 

mas a investigar possíveis infrações que já ocorreram. Além disso, como já abordado, 

elas não alcançam o poder de aplicação de sanção ou distribuição de responsabilidades, 

o que torna sua ação restrita ao processo de investigação (TAYLOR, BURANELLI, 

2007). 

Uma vez já abordado o desenho institucional e legal das Comissões 

Parlamentares de Inquérito, é oportuno descrever a produção investigativa da CPI que 

investigou a existência de irregularidades nos empréstimos e financiamentos concedidos 
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pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), instalada no 

âmbito da Câmara dos Deputados. 
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 4 CPI do BNDES1 

O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico foi criado em 20 de julho de 

1952, durante o governo de Getúlio Vargas. A criação do banco está incluída no plano 

de governo de Vargas, que tinha como um dos principais pilares a industrialização da 

economia brasileira (PAIVA, 2012). 

 Através da Lei n°1628 de 20 de junho de 1952, o então Banco Nacional do 

Desenvolvimento Econômico foi instituído. O BNDE tinha como competência realizar 

negociações de empréstimos e financiamentos a partir de recursos do Tesouro Nacional, 

além de estabelecer análises acerca do cenário econômico brasileiro, para então delinear 

seu plano de ação. A expectativa era de que o banco mobilizasse recursos para 

concessão de financiamentos voltados aos setores em que a economia brasileira 

pretendesse se expandir (PAIVA, 2012). 

 A atuação do BNDE foi importante para a concretização de vários objetivos 

inclusos nos planos de governo apresentados ao longo da história do país, seja pela 

mobilização de recursos para financiamento, seja pelos estudos acerca do cenário 

econômico brasileiro (PAIVA, 2012). 

  A partir do governo Figueiredo, o então BNDE ganhou mais uma esfera de 

atuação: a social. Pelo acréscimo da letra “S” em sua nomenclatura, que corresponde à 

palavra social, o banco passou a atuar também em projetos sociais, em consonância com 

o crescimento econômico (PAIVA, 2012). 

 O BNDES, ao longo da história, atuou na industrialização do país e no 

desenvolvimento econômico brasileiro, principalmente no tocante ao setor de 

infraestrutura (PAIVA, 2012). 

4.1 Composição e objeto de investigação. 

 Através do cumprimento de todos os preceitos regimentais e pela aprovação de 

no mínimo um terço dos parlamentares da Câmara dos Deputados, no dia 17 de julho de 

2015, o então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB), assinou o 

requerimento de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar 

                                                           
1 Esse capítulo foi embasado por informações contidas em notícias veiculadas em portais de 
comunicação. São eles o portal de notícias da Câmara dos Deputados, o Valor Econômico, a Folha de São 
Paulo, o Estadão e o Globo. Todas as notícias utilizadas estão devidamente referenciadas nas referências 
bibliográficas. 
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supostas irregularidades envolvendo o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico 

e Social (BNDES), ocorridas entre os anos de 2003 e 2015, relacionadas à concessão de 

empréstimos suspeitos e prejudiciais ao interesse público.  

O requerimento n° 14 de 2015, que propunha a instalação da CPI que ficou 

conhecida como CPI do BNDES é de autoria do deputado Rubens Bueno, filiado ao 

PPS do Estado do Paraná. A Comissão foi composta por vinte e seis membros titulares e 

vinte e seis suplentes, e mais um titular e outro suplente em conformidade com o rodízio 

entre as bancadas não contempladas entre os membros de acordo com o Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados. 

 Em seu requerimento de criação, a CPI delineia como objetos de investigação: 

Os empréstimos concedidos pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e 

Social a países como Cuba e Angola cujos documentos que tratavam dessas transações 

permaneciam em sigilo até o ano de 2027 a pedido do Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior; A suposta concessão de R$ 2,4 bilhões de reais às 

empresas de fachada investigadas no âmbito da Operação Lava Jato2 entre 2003 e 2014; 

Os empréstimos concedidos às empresas pertencentes a Eike Batista e outras do setor 

frigorífico que seriam obtidos a partir de condições duvidosas no que se concerne ao 

momento financeiro dessas empresas e ao custo de oportunidade sob o qual as 

transações teriam se firmado3. 

 O papel de agenda da mídia é retratado na justificativa da criação dessa 

Comissão, pautando-se nas denúncias acerca de empréstimos realizados a vários países 

e empresas que não teriam sido autorizados pelo Congresso Nacional e o cujas 

transações se dariam sob sigilo, o que impossibilitaria a auditoria realizadas pela 

Controladoria Geral da União (CGU), o Tribunal de Contas da União (TCU) e o 

Ministério Público Federal (MPF) pelo período sigiloso. O requerimento chega a citar a 

                                                           
 2 A Operação Lava Jato foi iniciada em 2014, no Estado do Paraná, pela unificação de quatro outras 
operações que investigavam supostos crimes financeiros cometidos com dinheiro público por doleiros. 
O nome da operação se deve as primeiras fases de investigação na qual se apurou esquema de 
corrupção em uma rede de postos combustíveis em Brasília. Até o momento, a operação se destrinchou 
na descoberta de esquema de corrupção envolvendo a Petrobras, políticos, empresas públicas e 
privadas do país. Disponível em <http://arte.folha.uol.com.br/poder/operacao-lava-jato/#capitulo1> 
3 BRASIL. Documentos da CPI do BNDES. Brasília: Câmara dos Deputados, 2015. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/parlamentar-de-
inquerito/55a-legislatura/cpi-bndes> Acesso em 25 de julho. 2017. 
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reportagem da revista Isto É, edição n°: 2340, veiculada em 26 de setembro de 2014, 

onde se publicou trechos do depoimento do doleiro Alberto Youssef acerca do tema. 

 O suposto esquema investigado seria a criação de empresas de fachada por meio 

da ação de agentes públicos que eram autorizadas a comercializar ativos levantando 

recursos no mercado através de corretoras de valores que recorriam aos fundos de 

investimentos. O BNDES, por sua vez, concedia linhas de crédito público a essas 

empresas, mas os empréstimos não seriam pagos, de modo que o capital desapareceria 

por meio de incorporações em paraísos fiscais. 

 No caso da CPI do BNDES houve reflexo do conflito que se instalava entre o 

Poder Executivo e o Presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, na 

composição da presidência e relatoria da Comissão. A partir da articulação de Cunha, a 

presidência ficou com o deputado Marcos Rotta filiado ao PMDB, sigla a que pertencia 

o presidente.  A Primeira Vice-presidência ficou com o deputado Miguel Haddad do 

Partido Social da Democracia Brasileira (PSDB), partido de oposição ao então governo 

Dilma. O Partido dos Trabalhadores (PT), por sua vez, ocupou o cargo de 2° vice-

presidente na pessoa do deputado Carlos Zarattini. A preponderância dos partidos da 

oposição na ocupação dos cargos relevantes na CPI sofreu influência do momento de 

instabilidade entre que o governo passava com sua base, o que pode revelar uma brecha 

que edifica esse tipo de Comissão como instrumento de pressão do Legislativo sob o 

Executivo (FIGUEIREDO, 2001) 4. 

 Por meio de acordo, o deputado José Rocha do Partido da República (PR) foi 

indicado para ser relator da CPI. O relator é responsável por apresentar o plano de 

trabalho da Comissão e elaborar o relatório final a ser aprovado por seus membros e 

encaminhado, se for o caso, ao Ministério Público. No dia 6 de agosto de 2015 a CPI do 

BNDES foi oficialmente instalada na Câmara dos Deputados. 

4.2 Influências externas na CPI do BNDES 5 

 O então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, filiado ao PMDB do Rio de 

Janeiro havia anunciado no dia 17 de julho de 2015 o rompimento com o governo 

Dilma Rousseff e sua integração à oposição. O rompimento do ex-presidente se deu 

                                                           
4 Disponível em: < http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,criada-por-cunha--cpi-do-bndes-mira-
em-lula,1740652> Acesso em 25 de julho. 2017. 
5 As informações utilizadas para embasar esse subtema foram retiradas de notícias veiculadas por 
diversos jornais, que estão devidamente referenciadas na bibliografia desse trabalho. 
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após o ex-consultor da empresa Toyo Setal Camargo relatar à Justiça Federal do Paraná, 

no âmbito da Operação Lava Jato, um suposto pedido de propina feito por Eduardo 

Cunha. Em seu rompimento, Cunha afirmou que o Executivo teria articulado com o 

procurador-geral da República, Rodrigo Janot, para incriminá-lo. 

 Em uma série de medidas de retaliação ao governo pela suposta falta de apoio 

nas investigações da Operação Lava Jato, Eduardo Cunha articulou a instalação de duas 

Comissões Parlamentares de Inquérito que objetivavam fiscalizar as ações do 

Executivo, sendo elas a CPI dos fundos de pensão e a CPI do Banco Nacional do 

Desenvolvimento Econômico e Social. 

Isso mostra que as instabilidades na governabilidade do Poder Executivo podem 

gerar consequências políticas a partir das prerrogativas de controle que dispõe o 

Legislativo. Ou seja, se o governo não está alinhado com a maioria no Legislativo, 

nesse caso específico a Câmara dos Deputados, a questão da distribuição de cargos 

dentro da composição das Comissões Parlamentares de Inquérito se vê prejudicada e 

pode ser um instrumento de pressão da oposição contra o governo (FIGUEIREDO, 

2001). 

 No âmbito da CPI do BNDES, isso pôde ser observado pela articulação de 

Eduardo Cunha pelo cargo de relator da Comissão, ou seja, além da indicação de 

membros que é imprescindível para a instalação desses comitês, o deputado pleiteou o 

cargo de relator da Comissão, que é o responsável pela elaboração do relatório final dos 

trabalhos da Comissão e o encaminhamento das possíveis sugestões de sanção ao poder 

judiciário 6. 

4.3 Oitivas   

 As Comissões Parlamentares de Inquérito são munidas da prerrogativa de 

requerer a convocação para prestação de esclarecimento de quaisquer autoridades 

públicas, inclusive Ministros de Estado, além de requisitar documentos que corroborem 

com a investigação a que se dedicam. Essa prerrogativa está prevista no Art. 2 da Lei n° 

1.579 de 1962. 

No exercício de suas atribuições, poderão as Comissões Parlamentares de 

Inquérito determinar diligências que reputarem necessárias e requerer a 

convocação de Ministros de Estado, tomar o depoimento de quaisquer 

                                                           
6 BRASIL. Câmara dos Deputados. Resolução nº 17, de 1989: regimento interno da Câmara dos 
Deputados. 6. ed. Brasília, 2003. 
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autoridades federais, estaduais ou municipais, ouvir os indiciados, inquirir 

testemunhas sob compromisso, requisitar da administração pública direta, 

indireta ou fundacional informações e documentos, e transportar-se aos 

lugares onde se fizer mister a sua presença (BRASIL, 1962). 

 No âmbito da CPI do BNDES foram apresentados requerimentos que 

convocavam o ex-Presidente Lula para prestar depoimentos sobre a suspeita atuação 

dele por meio do Instituto Lula para garantir benefícios de empresas beneficiárias do 

Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social no mercado internacional. 

Outros requerimentos solicitavam a convocação de ex-ministros do governo Lula, eles 

foram apresentados pelos deputados da oposição Cristiane Brasil do PTB, Carlos Melles 

do DEM e Raul Jungmann do PPS. 

 Quando apresentados esses requerimentos, o relator deputado José Rocha (PR-

BA), declarou que os pedidos de convocação do ex-presidente se deviam a uma questão 

de sanção política e que as demandas investigativas deveriam ser prioritariamente 

técnicas.  

Outros requerimentos solicitavam informações sobre contratos firmados pelo 

BNDES no período entre 2003 e 2015, correspondentes aos mandatos de Lula e Dilma 

Rousseff. Esses documentos tratam de estudos e análises que motivaram as operações 

de crédito realizadas pelo banco nesse período, contratos que instrumentalizaram essas 

operações, documentos emitidos pelo banco que avaliem se as operações cumpririam as 

exigências legais e regulatórias e justificativas para classificação sigilosa dos 

documentos, nos termos da Lei de Acesso a Informação (Lei nº 12.527/2011). 

 Havia requerimentos que solicitavam a prestação de esclarecimentos de 

empresários, como Joesley Batista dono do frigorífico JBS, empresa que era 

beneficiária de empréstimos concedidos pelo BNDES. A convocação desse senhor foi 

retirada da pauta apreciada pela comissão, o que gerou rumores de uma articulação 

encabeçada por Eduardo Cunha para poupar os empresários, que seriam donos das 

principais financiadoras de campanha de políticos no país7. 

 Isso demonstra um desvio de finalidade formal das CPIs, uma vez que fatores 

políticos externos influenciam no decorrer das investigações, o que pode prejudicar a 

                                                           
7 Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/09/1677052-cunha-barrou-convocacoes-
na-cpi-do-bndes-dizem-deputados.shtml> Acesso em 25 de julho. 2017. 
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elaboração de um relatório que realmente aponte as incoerências no objeto de 

investigação dessas comissões (TAYLOR, BURANELLI, 2007). 

 O prazo de trabalho da CPI do BNDES também sofreu influência de fatores 

alheios ao seu objetivo de investigação, isso porque o deputado Eduardo Cunha teria 

articulado com seus aliados e membros da oposição primeiramente a prorrogação do 

prazo de funcionamento, para continuar estabelecendo pressão sob o governo, que era o 

maior alvo de investigação. Em outro momento, porém, o deputado articulou o 

encurtamento dos prazos, em retaliação a articulação do PSDB para que ele renunciasse 

ao cargo de Presidente da Câmara. O PSDB, tido como partido mais interessado na 

investigação, que mirava a atuação do Governo Lula e Dilma na concessão de 

empréstimos, de modo que, no início da legislatura em 2016 a Comissão ficou 

encarregada apenas de analisar e votar o relatório final do deputado José Rocha8. 

4.4 Votos em separado. 

 Os deputados Alexandre Baldy (PSDB), Cristiane Brasil (PTB), André Fufuca 

(PEN) e André Moura (PSC) foram designados sub-relatores pelo presidente da CPI, ou 

seja, ficaram responsáveis por auxiliar a produção do relatório final dedicando-se a 

tópicos específicos. Foram presentados votos em separado, que ocorrem em desacordo 

com o relatório final da Comissão. Esses votos não são votados, mas anexados ao 

relatório final aprovado pela CPI. 

 O sub-relator Alexandre Baldy (PSDB) foi incumbido de abordar os 

financiamentos a contratos internos, e apresentou voto em separado que solicitava o 

indiciamento do ex-presidente Lula pelos crimes de advocacia administrativa, corrupção 

passiva, tráfico de influência e lavagem de dinheiro. Além disso, o documento pede 

indiciamento do presidente do BNDES, Luciano Coutinho pelos crimes de gestão 

fraudulenta e advocacia administrativa e pela aprovação de operações de crédito não 

adequadas ao bem-estar financeiro do banco. Finalmente, o relatório indicava o 

indiciamento de Taiguara Rodrigues dos Santos, dono da empresa Exegia Brasil, 

contratada pela Odebrecht, que ficou responsável por obras na Angola em 2012, ano em 

que o BNDES concedeu financiamento à Odebrecht. Taiguara chegou a ser ouvido pela 

                                                           
8 Disponível em: < http://www.valor.com.br/politica/4313010/cunha-ameaca-encurtar-cpi-do-bndes-
em-retaliacao-ao-psdb> Acesso em 25 de julho. 2017. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/05/deputado-pede-renuncia-cunha-nega-fazer-dossies-
contra-parlamentares.html > Acesso em 05 de novembro de 2017. 
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comissão sobre a possibilidade de obter privilégio nos financiamentos, por ser parente 

do ex-presidente Lula. Em seu depoimento, Taiguara negou as acusações 9. 

 Os pedidos de indiciamento foram criticados pelos deputados aliados ao 

governo, que disseram não haver provas que os justificassem, e que eles seriam 

baseados apenas em denúncias promovidas por veículos de comunicação 10. 

Outro voto em separado foi apresentado pelo deputado Sergio Vidigal (PDT), 

que pedia a extensão dos trabalhos da CPI, por conta do atraso no envio de documentos 

solicitados pela Comissão, que não puderam ser analisados. Vidigal questionou uma 

transação específica do banco, em que o empresário João Carlos Bumlai apresentou 

como garantia para concessão de empréstimo um terreno que supostamente valeria 

menos de 1% do valor a ser emprestado. Bumlai chegou a ser ouvido pela Comissão, 

mas permaneceu em silêncio perante os questionamentos dos parlamentares. 

Finalmente, o deputado Arnaldo Jordy (PPS) apresentou voto em separado pelo 

indiciamento por crimes contra o sistema financeiro, previstos pela Lei n° 7.492 de 

1986 (define os crimes contra o sistema financeiro nacional, e dá outras providências), 

do presidente, vice-presidente e diretores do BNDES. O relatório sugeria ao Ministério 

Público que aprofundasse a investigação relacionada a várias figuras públicas, entre elas 

o então governador de Minas Gerais, Fernando Damata Pimentel. 

Os votos em separado, embora não sejam concebidos como a conclusão oficial 

dos trabalhos da CPI, foram amplamente divulgados pela mídia, o que corrobora com o 

impacto na opinião pública e com os efeitos alheios à esfera jurídica que esse tipo de 

Comissão pode gerar. Ou seja, mesmo que não se concretizem em um encaminhamento 

de indiciamento ao Ministério Público, tem peso na agenda pública. 

4.5 Relatório final aprovado11 

 Após mais de cinco meses de trabalho, no dia 25 de fevereiro de 2016 a 

Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar supostas irregularidades 

envolvendo o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

                                                           
9 Disponível em:< http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/10/na-cpi-do-bndes-sobrinho-de-lula-nega-
ter-tido-ajuda-para-obter-contrato.html >  Acesso em 05 de novembro. 2017. 
10 Disponível em <http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-
PUBLICA/504179-DEPUTADO-CRITICA-PEDIDOS-DE-INDICIAMENTO-EM-CPI-DO-BNDES.html> Acesso em 
05 de novembro. 2017. 
11 DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, Diário. Relatório final. CPI do BNDES. 2016. 
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aprovou o relatório final sem pedidos de indiciamento. A votação se deu por 20 votos 

favoráveis a 7 contrários ao relatório do Deputado José Rocha (PR).  

 O documento trata de supostas vantagens concedidas pelo Banco Nacional do 

Desenvolvimento Econômico e Social às empresas concebidas como campeãs no setor 

frigorífico, que acabou por ocasionar o privilégio dessas em detrimento de outras de 

menor porte, de modo que mais de 17 frigoríficos nacionais faliram durante o período 

dessas concessões (DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016). 

 Embora não haja pedidos de indiciamento, o documento estabelece sugestões 

importantes quanto à transparência nas atividades do Banco Nacional do 

Desenvolvimento Econômico e Social e na sua relação com outros entes públicos.  

Nesse sentido, pode-se destacar a determinação ao Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior que analise a redefinição das diretrizes e fundamentos de 

investimento do banco perante o interesse público (DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

2016). 

Outro aspecto abordado no relatório é decisão do Supremo Tribunal Federal 

acerca da disponibilização do acesso às informações de caráter sigiloso pelo BNDES ao 

Tribunal de Contas da União (TCU) (DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016). 

 O documento propõe uma reconsideração do Banco perante aos seus 

investimentos, tendo por base a oitiva em que o empresário Eike Batista afirma ter 

utilizado recursos do BNDES não por que seus empreendimentos necessitassem desse 

financiamento, mas pela facilidade de concessão dele. Nesse sentido, há a interpretação 

de que o banco financiava majoritariamente empresas que já eram consolidadas no 

mercado, em detrimento de outros segmentos de menor porte necessitados de incentivos 

(DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016). 

 A Comissão concluiu que o BNDES não praticou atos de financiamentos lesivos 

ao seu próprio patrimônio, isso porque o risco patrimonial das transações foi abarcado 

pela União. Nesse sentido, recomenda-se que a exposição do risco de crédito deve ser 

analisada também no âmbito da gestão fiscal governamental (DA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2016). 

Este fato sugere que os apoios financeiros aprovados pelo BNDES, sempre 

que envolvam a utilização de recursos aportados diretamente pelo Tesouro ou 

importem alguma exposição a risco de crédito – de que podem decorrer 
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despesas – para a União precisam ser avaliados também na perspectiva da 

gestão fiscal governamental, uma vez que os recursos repassados ao banco 

pelo Tesouro Nacional têm sua remuneração subsidiada pela diferença entre 

o custo de captação a preços de mercado e a sua remuneração a uma taxa 

menor (DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016). 

 O relatório aborda a falta de disponibilidade de documentos cedidos pelo banco 

como fator que prejudicou a investigação pela Comissão, isso porque faltam 

informações para avaliação adequada da adoção de boas práticas bancárias e quanto ao 

nível de risco assumido nas operações pelo banco (DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

2016). 

 A Comissão, ao final de seus trabalhos, recomendou ao BNDES que as metas de 

suas operações sejam disponibilizadas aos órgãos de controle público, sendo eles o TCU 

– com o qual o banco deveria desenvolver uma cooperação técnica anual para 

padronização de financiamentos de projetos, estabelecer transferência de sigilo das 

transações primeiramente ao TCU e posteriormente à CGU (DA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2016). 

 Em conclusão, todas as análises da Comissão foram enviadas aos órgãos de 

controle, especificamente TCU, MPU e CGU. Em relação ao TCU, foi enviada 

solicitação de auditoria nas operações de créditos e de aporte de capitais concedidas 

pelo BNDES ao grupo JBS. O documento refere-se também a determinação do TCU de 

auditoria em todos os contratos internacionais firmados pelo banco no período de 2009 

a 2014 (DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016). 

Finalmente, relatório se refere a uma auditoria determinada pelo MPU no exame 

das participações acionárias do BNDES no tocante as empresas do Grupo EBX, 

pertencentes ao empresário Eike Batista como passo a ser tomado para se fiscalizar 

melhor os financiamentos concedidos pelo banco (DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

2016). 

4.6 Resultados e efetividade de controle 

 Os trabalhos da Comissão obtiveram sucesso no tocante à elaboração de um 

relatório final e aprovação desse pelos membros da Comissão. Além disso, houve o 

encaminhamento de questões às outras esferas de controle, nesse caso o MPU, a CGU e 

o TCU. 
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 Além disso, observam-se efeitos positivos na concepção de controle utilizada, 

devido à informação adquirida e analisada durante o período da Comissão, que é 

importante para basear futuras ações de controle no tocante as atividades 

desempenhadas pelo BNDES. A concretização disso se deu pelo mapeamento inédito 

sobre a atuação do banco, o que contribui para a transparência e facilita o controle e a 

prestação de contas dessa entidade (DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016). 

 Ademais, no relatório final, observa-se que o trabalho da comissão no âmbito da 

competência fiscalizadora do Poder Legislativo, emitiu efeitos em sua competência 

legifera. Isso porque parlamentares envolvidos com os trabalhos da comissão 

apresentaram projetos de lei referentes à matéria investigada, como o Projeto de Lei n° 

3.466 de 2015, de autoria do membro da comissão deputado Alexandre Baldy, que trata 

da vedação de operações de financiamentos concedidas a países considerados 

condescendentes com crimes como ocultação de bens, lavagem de dinheiro e outros, no 

âmbito do BNDES. 
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5 Accountability horizontal e Comissões Parlamentares de Inquérito: O caso da 

CPI do BNDES 

 

 Após levantar a discussão teórica acerca do conceito de accountability 

horizontal, de se destrinchar sobre a fiscalização entre Poder Legislativo e Poder 

Executivo no âmbito das Comissões Parlamentares de Inquérito, cabe, agora, 

estabelecer relações entre os parâmetros teóricos na situação prática da CPI do BNDES. 

 Primeiramente, retomando a conceptualização de accountability horizontal – 

controle entre dois entes estatais – temos que, na CPI do BNDES, o Poder Legislativo, 

através da Câmara dos Deputados, promoveu investigação acerca das ações de outro 

ente público, ligado ao Executivo, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (O’DONNELL, 1998a). 

 Além disso, observa-se a influência de outras faces da accountability na 

instalação da CPI do BNDES. Uma delas é a influência da accountability social, pela 

mobilização dos veículos de comunicação ao expor denúncias acerca de possíveis 

ilegalidades nas concessões de financiamento pelo BNDES. Ou seja, informações 

divulgadas por indivíduos que expõem transgressões do governo pelos meios de 

comunicação refletem na agenda adotada por agências de controle horizontal. Um 

exemplo disso é a citação de reportagem da revista Isto é, onde se publicou trechos do 

depoimento do doleiro Alberto Youssef, no requerimento de criação da CPI do BNDES 

(PERUZZOTTI, SMULOVITZ, 2001). 

 Quanto à existência de dimensão informacional em que agentes públicos são 

questionados e obrigados a disponibilizarem informações sobre suas ações, na CPI do 

BNDES podemos observar a retirada do sigilo das transações do banco e a oferta dessas 

informações ao conhecimento público como um reflexo dessa dimensão descrita por 

Schedler (SCHEDLER, 1999).  

 Ainda sob esse aspecto, o relatório final da CPI abordou a falta de 

disponibilidade de documentos como fator que prejudicou os trabalhos investigativos 

pela Comissão, que dado prazo determinado para finalizar seus trabalhos não conseguiu 

ter acesso a todos os documentos almejados para elaborar sua fiscalização. Para tanto, o 

relatório final recomenda ao BNDES a exposição de informações aos órgãos de controle 
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público para facilitar futuras intervenções fiscalizadoras (DA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2016) (SCHEDLER, 1999). 

 Essa perspectiva retoma a influência da accountability horizontal no 

desempenhar das accountability vertical e social, uma vez que a disponibilização de 

informações, que podem expor transgressões em ações do governo, pode impactar na 

opinião pública e gerar sanções eleitorais posteriormente (O’DONNELL, 2001). 

 Quanto ao desenho político institucional brasileiro, tem-se que a influência da 

coalizão governista sob o controle da agenda de fiscalização do Legislativo foi 

observada na CPI do BNDES a partir da instabilidade pela qual o governo Dilma 

passava com sua base de apoio. Ou seja, com o rompimento do Presidente da Câmara – 

que ocupa um dos cargos mais atribuídos de controle de agenda do Legislativo – com o 

governo, abre janela de oportunidade para a promoção de uma atividade de fiscalização 

sob as ações do Executivo (FIGUEIREDO, 2001). 

 Eduardo Cunha, além de ocupar a presidência da Câmara, era filiado ao maior 

partido em proporção de cadeiras do Congresso Nacional, o Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro. Isso contribui para reforçar a concepção de Figueiredo acerca 

da concentração de definição de agendas aos grandes partidos e aos líderes 

(FIGUEIREDO, 2001). 

 As prerrogativas dos líderes e sua influência na definição da composição das 

CPIs podem ser observadas através da escolha do presidente da Comissão, Deputado 

Marcos Rotta, filiado ao mesmo partido de Eduardo Cunha, que é tido como pivô da 

instalação da CPI do BNDES. A presença de siglas de oposição na ocupação de cargos 

importantes como da vice-presidência – que ficou com o maior partido de oposição à 

época, o PSDB – demonstra a influência dos momentos de instabilidade da base 

governista com a definição de agendas de pressão ao Executivo12 (FIGUEIREDO, 

2001). 

 Outro ponto em que se pode observar a extensão dos líderes na CPI foi na 

convocação para oitivas, em que houve rumores de articulação para que o ex-Presidente 

Lula e o Empresário Joesley Batista não fossem convocados. Vale ressaltar que a 

                                                           
12 Disponível em: < http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,criada-por-cunha--cpi-do-bndes-mira-
em-lula,1740652> Acesso em 25 de julho. 2017. 
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justificativa para a retirada dessas oitivas se deve a motivações políticas alheias ao 

delinear das investigações. Uma das justificativas apontadas para essa retirada foi o fato 

de Joesley ter financiado expressiva parte das campanhas eleitorais no país 13 

(FIGUEIREDO, 2001). 

 O prazo de trabalho da CPI do BNDES também sofreu influência de fatores 

políticos, em um primeiro momento para alongar seus trabalhos e continuar 

estabelecendo pressão sob o Executivo com as investigações e, num segundo momento, 

encurtou-se os prazos em retaliação ao principal partido de oposição, PSDB14. 

Sendo assim, concebe-se que a instalação da CPI do BNDES foi permeada de 

motivações políticas, entre elas a represália ao governo, o que reforça a concepção de 

que essas Comissões são utilizadas como moeda de troca política (FIGUEIREDO, 

2001). 

 Isso retoma a análise de O’Donnell que classifica o controle exercido entre 

poderes legitimados por eleições é complexo e permeado de questões políticas e 

partidárias que podem dissuadir o foco fiscalizatório, tornando a investigação menos 

transparente (O’DONNELL, 2001). 

Quanto a isso, temos que o Poder Legislativo dispõe da capacidade de 

fiscalização e denúncia de transgressões, não cabendo a ele a atribuição de sanções 

judiciais. No caso da CPI do BNDES, a elaboração de relatório final mesmo que 

desprovido de pedidos de inquérito, auxilia por meio das informações levantadas em 

iniciativas de controle que futuramente possam ser promovidas por outras agências, 

como, por exemplo, o Tribunal de Contas da União (LEMOS, 2005). 

 Além do relatório final aprovado pela Comissão, a apresentação de Votos em 

Separados com posicionamentos distintos ao relatório final também auxilia na 

disposição dessas informações, antes não levantadas e explicitadas ou até mesmo 

sigilosas (LEMOS, 2005). 

Finalmente, embora o relatório final aprovado pela CPI do BNDES não previsse 

inquéritos que pudessem culminar em uma sanção judicial legal pelo judiciário, tem-se 

                                                           
13 Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/09/1677052-cunha-barrou-convocacoes-
na-cpi-do-bndes-dizem-deputados.shtml> Acesso em 25 de julho. 2017. 
14 Disponível em: < http://www.valor.com.br/politica/4313010/cunha-ameaca-encurtar-cpi-do-bndes-
em-retaliacao-ao-psdb> Acesso em 25 de julho. 2017. 
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que a finalidade da fiscalização e controle não se restringe a aplicação de sanção, mas 

também a defesa do interesse público pelo estímulo aos entes estatais quanto à tomada 

de decisões dentro do aspecto legal, a despeito de ganhos individuais. Nesse sentido, 

mesmo sem promover coerção, a abordagem das irregularidades pela mídia e seu 

impacto na opinião pública podem influenciar em adaptações no comportamento do 

Poder Executivo no sentido de corrigir possíveis falhas (LEMOS, 2005). 

Ou seja, a despeito de sanções judiciais é preciso ressaltar a importância do 

levantamento de informações feito pela CPI do BNDES acerca das transações 

executadas pelo banco no período analisado. 

Sendo assim, a partir da conceptualização teórica acerca dos parâmetros da 

accountability horizontal, aqui instrumentalizada pela Comissão Parlamentar de 

Inquérito, pode-se aferir que a CPI do BNDES promoveu ação fiscalizadora, 

principalmente no tocante à disponibilização de informações, a despeito de ter seus 

trabalhos prejudicados por aspectos alheios ao foco de sua investigação. 
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6 Conclusão 

 

Esse trabalho buscou analisar os conceitos acerca da accountability nas 

democracias representativas, sobretudo a faceta horizontal dela, em que um ente estatal 

fiscaliza as ações de outro. Para tanto, foram levantados diversos conceitos teóricos que 

auxiliaram na definição de accountability. Para se aplicar a conceptualização teórica em 

uma situação prática, realizaram-se diversas conexões entre os fatores conceituados e os 

acontecimentos que permearam o objeto desse estudo de caso: a CPI do BNDES 

(O’DONNELL, 1998a). 

Ao longo da análise, pode-se compreender a intersecção entre accountability 

horizontal, vertical e social, através de fatores como a influência que as denúncias 

reportadas pela mídia tiveram na inserção do objeto de investigação da CPI na agenda 

pública, a exposição das informações no relatório final ao conhecimento público que 

possibilita tanto a ação de outros entes de controle horizontal quanto a disposição delas 

pelos cidadãos comuns (DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016). 

 Além disso, observou-se a influência de fatores externos no decorrer dos 

trabalhos da CPI. Isso é, acontecimentos políticos que trouxeram uma crise na 

governabilidade, concretizada pelo rompimento do presidente da Câmara com o 

governo, tornaram a Comissão um mecanismo de pressão sob o Executivo. Isso reflete a 

relação entre definição de agenda e controle de coalização, em que se observa a 

correspondência entre o controle de coalizão pelo Executivo com a influência dele sob a 

agenda do Legislativo. Sendo assim, observou-se que uma crise de controle de coalizão 

ocasionou a fortificação das inciativas fiscalizadoras do Legislativo, concretizada pela a 

instalação da CPI (FIGUEIREDO, 2001). 

 Entre os fatores positivos acerca da efetividade de controle pode-se incluir a 

elaboração e aprovação do relatório final pela CPI do BNDES. A exposição de falhas na 

gestão do banco, irregularidades na concessão de financiamentos e suspeita de 

beneficiamento de certas empresas nas transações do banco aprimoram a fiscalização, 

seja pelo conhecimento público de tais fatores, seja pela entrega do documento a outros 

agentes de controle capacitados a promoverem atos de sanção, como o Ministério 

Público da União e a Controladoria Geral da União (O’DONNELL, 2001) 

(SCHEDLER, 1999). 
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 Os trabalhos da Comissão também beneficiaram a relação de fiscalização das 

atividades do banco, por meio das sugestões apresentadas pelos parlamentares no que 

refere à relação do banco com outros agentes públicos, visando à melhora na 

transparência de suas transações. Isso se concretizou, por exemplo, através da 

disponibilização de documentos, ainda que se mantenha o sigilo, entre o BNDES e o 

Tribunal de Contas da União, para eventuais auditorias que apurem irregularidades (DA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016) (O’DONNELL, 2001) (SCHEDLER, 1999). 

 Quanto aos pontos que prejudicaram os trabalhos dessa CPI como instrumento 

de accountability horizontal, elencou-se a influência de fatores externos à investigação 

no período de tempo de funcionamento da Comissão, que foi em um primeiro momento 

ampliado e em seguida restringido, sem que a efetividade dos trabalhos fosse o fator 

motivador para tais mudanças. Desse modo, temos que a influência de acontecimentos 

políticos externos pode prejudicar a elaboração de um relatório final que contemple de 

maneira ideal o objeto de investigação (FIGUEIREDO, 2001) (TAYLOR, 

BURANELLI, 2007). 

 Um dos pontos mais criticados pela oposição acerca do relatório final foi a falta 

de sugestões de indiciamento das pessoas investigadas, o que prejudicaria a sanção – 

que também faz parte de uma relação de accountability horizontal efetiva. Contudo, 

como esse trabalho se restringe à atividade da Comissão Parlamentar de Inquérito, que 

não possui em suas prerrogativas a possibilidade de sanção, foge do foco de análise a 

concretização de tais sanções (O’DONNEL, 2001) (SCHEDLER, 1999). 

 Sendo assim, compreende-se que a CPI do BNDES refletiu a capacidade 

fiscalizadora do Poder Legislativo sobre o Poder Executivo, seja ela motivada por uma 

crise na relação de coalizão com o governo ou pela exposição midiática de assuntos que 

passam a fazer parte da agenda, por conta de interesses eleitorais ou por pressão 

popular.  

De todo modo, cabe ressaltar a restrição desse estudo ao trabalho da Comissão 

Parlamentar de Inquérito, o que pode prejudicar uma análise mais genérica das CPIs 

como mecanismo de accountability horizontal. 
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