Secretaria Federal de Controle Interno

Unidade Auditada: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Exercício: 2017
Município: Rio de Janeiro - RJ
Relatório nº: 201800403
UCI Executora: Controladoria Regional da União no Estado do Rio de Janeiro
Análise Gerencial
Superintendente da CGU-RJ,
Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 201800403, e consoante o
estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC nº 01, de 06/04/2001,
apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de contas anual
encaminhada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
1. Introdução
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 16/03/2018 a 15/10/2018, por meio de
testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do exercício sob exame e a
partir da apresentação do processo de contas pela unidade auditada, em estrita observância às
normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal.
O Relatório de Auditoria encontra-se dividido em duas partes: Resultados dos Trabalhos, que
contém a síntese dos exames e as conclusões obtidas; e Achados de Auditoria, que contém o
detalhamento das análises realizadas. Consiste, assim, em subsídio ao julgamento das contas
apresentadas pela Unidade ao Tribunal de Contas da União (TCU).
2. Resultados dos trabalhos
De acordo com o escopo de auditoria firmado, por meio da Ata de Reunião realizada em
26/02/2018, entre a Controladoria Regional da União no Estado do Rio de Janeiro e a Secretaria
de Controle Externo de Estatais no Estado do Rio de Janeiro, foram efetuadas avaliações sobre
os seguintes temas:
•
•

•
•

Conformidade das peças, em especial o fluxo de aprovação da prestação de contas;
Conformidade da contabilização dos investimentos realizados pela BNDESPAR nos
demonstrativos financeiros da entidade, atentando para eventuais desinvestimentos
realizados;
Conformidade das equalizações das operações de crédito internas (subsídios creditícios
explícitos);
Controles internos administrativos, em especial a atuação do Comitê de Auditoria
Estatutário e do Comitê de Enquadramento de Crédito e Mercados de Capitais; e
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•

Avaliação do fluxo da aprovação das Demonstrações Financeiras e da atuação da
auditoria interna em sua elaboração e na atividade de assessoria.

2.1 Avaliação da Conformidade das Peças
2.1.1 Avaliação do Conteúdo dos Peças
Tendo em vista a consulta realizada no sistema e-Contas do TCU, não identificamos
inconformidades nas peças exigidas nos incisos I, II e III do art. 13 da IN TCU nº 63/2010, a
saber:
a) Rol de responsáveis completo, todos os titulares e substitutos com natureza de
responsabilidade estabelecida nos normativos;
b) Relatório de gestão, composto por todas as peças exigidas na IN TCU nº 63/2010, da Portaria
TCU nº 65/2018, da DN TCU nº 161/2017, da DN TCU nº 163/2017 e orientações do órgão de
controle interno dispostas na Portaria CGU nº 500/2016;
c) Parecer da Auditoria Interna;
d) Pareceres dos Conselhos de Administração e Fiscal; e
e) Relatório do Órgão de Correição.
2.1.2 Avaliação do Processo de Prestação de Contas
Durante a avaliação do fluxo de aprovação da prestação de contas relativo ao exercício de 2016,
foi constatado que as rotinas atualmente existentes não garantiam a participação das mais
elevadas instâncias de governança do banco (Diretoria e Conselho de Administração),
limitando-se à atuação do Presidente da estatal, com o encaminhamento, por este, do processo
de prestação de contas ao Ministério supervisor.
Após o debate, o BNDES concluiu pela revisão do rito anteriormente vigente, alinhando suas
práticas à proposta apresentada durante os trabalhos auditoriais, com fundamento na relevância
do tema, no fortalecimento das boas práticas de governança e buscando garantir que os
membros da Diretoria e do Conselho tenham conhecimento prévio da peça de prestação de
contas. Nesse sentido, apresentou evidências de que a Diretoria e o Conselho de Administração
se pronunciaram sobre o processo de prestação de contas depositado no Tribunal de Contas da
União – TCU já para o atual exercício (2017).
Considerando ainda que as alterações do fluxo já efetuadas são suficientes do ponto de vista do
Controle Interno, foi recomendado que o BNDES ajustasse seu Estatuto, incluindo a
participação do Conselho de Administração no processo de prestação de contas.
As avaliações pormenorizadas estão disponíveis no item 1.1.1.1 deste Relatório.
2.2 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão
Em 2017, o Sistema BNDES realizou o desinvestimento de 12 companhias e de quatro fundos
(ETF ECOO11, Brascan, FIDC Insumos e RSTEC), tendo encerrado o exercício de 2017
detendo ações de 106 companhias e cotas de 45 fundos, e possuindo relação com duas
companhias nas quais não detinha ações, porém possuía assento no conselho de administração.
Também buscou-se avaliar a regularidade dos critérios que a BNDESPAR adota ao classificar
as sociedades coligadas nas quais investe, tomando por referência o art. 243, §5º, da Lei das
Sociedades por Ações. Identificou-se que o banco dispõe de uma norma específica tratando do
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tema, que foi encaminhada somente na etapa final dos trabalhos de auditoria, de modo que não
foram realizados testes sobre a regularidade da aplicação das regras de classificação e avaliação
de coligadas.
As avaliações pormenorizadas estão disponíveis no item 2.1.1.1 deste Relatório.
2.3 Avaliação da Gestão sobre a Gestão da Equalização de Taxas de Juros
Durante o exercício de 2017 foi realizada auditoria sobre o processo de pagamento de
equalização de taxas de juros sobre as operações de crédito nacionais no período entre janeiro
de 2014 e junho de 2017. O resultado desta avaliação foi registrado no Relatório de Auditoria
201701914.
No trabalho foram avaliados o processamento de operações equalizadas e o processo de
solicitação de pagamento de equalização de taxas de juros encaminhadas pelo Banco à
Secretaria do Tesouro Nacional – STN, abrangendo a suficiência e a qualidade dos controles
internos aplicáveis e a correção dos valores demandados pelo Banco. O montante de recursos
pagos a título de equalização no período é da ordem de R$ 33 bilhões.
O resultado dos trabalhos executados permitiu identificar aspectos positivos e vulnerabilidades
existentes no processo. Em síntese, foram elencados como positivos os elementos que
evidenciam a existência de um processo estruturado para a identificação, processamento e
cobrança dos valores de equalização, contando com o envolvimento da alta administração,
suporte em sistemas de Tecnologia da Informação suficientemente estruturados, rotinas de
acompanhamento definidas e metodologia de apuração de valores consolidada. Como
fragilidade, efetuou-se crítica à integridade dos dados utilizados para a apuração do montante
de equalização dada a existência de entradas manuais de informações nos sistemas.
A auditoria identificou, ainda, fragilidade nos critérios de elegibilidade de beneficiários e de
seleção de itens financiáveis, definidos em leis, resoluções do Conselho Monetário Nacional –
CMN, portarias do Ministério da Fazenda – MF e normas internas do BNDES, que não são
restritivos o bastante para rejeitar a concessão de créditos equalizáveis a projetos que já seriam
economicamente viáveis e, portanto, implementados independentemente da subvenção
econômica.
Nesse sentido, recomendou-se ao Banco que submeta ao Ministério da Fazenda proposta
normativa visando a tratar o risco apontado pela auditoria e, assim, aperfeiçoar a equalização
como instrumento de política pública e o próprio direcionamento do recurso público.
2.4 Avaliação dos Controles Internos Administrativos
2.4.1 Avaliação dos Controles Internos Administrativos do CEC
A verificação dos controles que dão suporte à atuação do Comitê de Enquadramento de Crédito
e Mercado de Capitais – CEC foi realizada por meio da avaliação da apreciação do comitê,
registrada nas 51 atas do exercício, quanto ao enquadramento dos pedidos de colaboração
financeira, da classificação de risco e da manutenção da taxa de juros original do contrato nos
casos de renegociação de dívidas (incisos I, VI e XV da Resolução DIR nº 3.211/2017).
Concluiu-se que a atuação do CEC, estritamente no que concerne aos elementos avaliados,
pautou-se em documentação elaborada pelas áreas competentes, atendendo ao disposto nos
normativos internos e externos ao BNDES, sendo estas decisões intermediárias em um processo
a ser finalizado na Diretoria, o que denota suficiência nos controles que pautam as decisões do
comitê.
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Quanto aos critérios utilizados no enquadramento e ao mérito dos financiamentos pleiteados,
os primeiros são definidos pelas Políticas Operacionais do BNDES, e os últimos, na análise
técnica posterior a ser submetida à aprovação pela alçada competente, não sendo, portanto,
objeto de análise neste trabalho.
As avaliações pormenorizadas estão disponíveis no item 1.1.2.1 deste Relatório.
2.4.2 Avaliação dos Controles Internos Administrativos do CAE
As avaliações efetuadas sobre a atuação do Comitê de Auditoria do BNDES revelaram a
deficiência da atuação dessa instância de governança, que não cumpre de forma plena suas
atribuições normativas (legais, estatutárias e regimentais).
Foram apontadas (i) a insuficiência do pronunciamento desse comitê sobre a contratação das
empresas de auditoria independente e na supervisão das atividades desenvolvidas por esses
agentes, (ii) a inexistência de pronunciamento sobre a adequação das transações com partes
relacionadas e (iii) a inexistência de avaliação sobre a razoabilidade dos parâmetros em que se
fundamentam os cálculos atuariais.
As análises apontaram ainda para a existência de fragilidades no processo de comunicação e
reporte do resultado de trabalhos de auditoria ao CAE. Esse processo atualmente fundamentase, basicamente, em informações sobre o monitoramento das recomendações e/ou
determinações, sem abordar outros aspectos relevantes.
As avaliações pormenorizadas estão disponíveis no item 1.1.2.2 deste Relatório.
2.5 Avaliação dos Controles Internos - Demonstrações Contábeis
2.5.1 Avaliação do Fluxo de Aprovação das Demonstrações Financeiras
Os trabalhos de auditoria realizados para a verificação da adequação do fluxo de aprovação das
Demonstrações Financeiras do BNDES revelaram a existência de inconformidades, centradas,
sinteticamente, na admissão de pronunciamento do Conselho de Administração após a emissão
do Relatório do Auditor Independente.
Quanto à análise sobre a adequação do fluxo, os trabalhos apontaram para fragilidades no
modelo adotado, uma vez que há potencial impacto na independência dos auditores externos,
decorrente da autorização de início dos trabalhos sobre demonstrações contábeis precárias.
Diante disso, foi recomendado o ajuste do fluxo de publicação das demonstrações financeiras
do BNDES, de forma que a emissão do Relatório do Auditor Independente ocorra após a
aprovação pelo Conselho de Administração, uma vez que este possui poderes para alterá-las,
normatizando as rotinas internas para a aprovação, deliberação e publicação desses
documentos.
As avaliações pormenorizadas estão disponíveis no item 1.1.2.3 deste Relatório.
2.5.2 Avaliação da Atuação da Auditoria Interna no Assessoramento e Elaboração das
Demonstrações Financeiras
Em razão dos apontamentos sobre o Parecer da Auditoria Interna apresentados no Relatório de
Auditoria nº 201701442, que trataram da deficiência das informações do documento no que
tange à “avaliação dos controles internos relacionados à elaboração dos relatórios financeiros
e contábeis” (conforme orientações do Tribunal de Contas da União – TCU), retornou-se ao
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tema para nova avaliação, oportunidade em que a Unidade se comprometeu aprimorar o referido
parecer.
Em resumo, o banco esclareceu que o entendimento até então adotado considerava o contexto
no qual a instituição está inserida, destacando que tais avaliações já são efetuadas pelos
Auditores Independentes em atendimento a outras normas existentes em seu ambiente
regulatório, citando como exemplo a Resolução CMN nº 3.198, de 27/05/2004 e a Circular
BCB nº 3.467, de 15/09/2009.
2.6 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU
Considerando a análise de acórdãos extraídos em consulta efetuada no portal eletrônico do
Tribunal de Contas da União, não foram identificados acórdãos contendo
determinações/recomendações ao BNDES com determinação expressa de acompanhamento
pela CGU.
2.7 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU
Durante o exercício de 2017, a atividade de monitoramento envolveu o tratamento de 66
recomendações exaradas para o BNDES, visando a correção de impropriedades identificadas
em trabalhos anteriores. Após as avaliações pertinentes, 19 recomendações foram atendidas,
permanecendo 40 em monitoramento, sendo que, dessas, 5 estão em análise pela CGU,
conforme detalhamento a seguir:
Tabela II: Situação das recomendações
Classificação
Quantidade
Atendida
19
Cancelada
1
Em análise pela CGU
5
Monitorando
35
Não Monitorada
6
Total
66

%
29%
2%
8%
53%
9%
-

As recomendações pendentes de atendimento indicam a insuficiência das medidas corretivas
adotadas pela instituição relacionadas aos seguintes temas: (i) prestação de contas e
monitoramento das operações de concessão de crédito e (ii) fortalecimento de medidas
preventivas de suborno de funcionários públicos estrangeiros.
Ressaltamos, quanto à avaliação da efetividade dos projetos apoiados pelo BNDES, o que inclui
a atividade de acompanhamento, que a instituição está desenvolvendo esforços para a
identificação dos benefícios esperados nas suas concessões de financiamento. O BNDES
apresentou informações acerca da estruturação do Sistema de Promoção da Efetividade,
destacando a existência de um departamento dedicado à atividade (Departamento de Avaliação
e Promoção da Efetividade, vinculado à Área de Planejamento Estratégico), a atualização da
Política Corporativa de Monitoramento e de Avaliação do BNDES e a aprovação do
Macroprocesso de Promoção da Efetividade.
Em complemento, vale registrar que houve avanços importantes na política de transparência
ativa da instituição. Contudo, há espaço para a ampliação do volume e elevação da qualidade
das informações na página eletrônica do banco e nas notas explicativas às demonstrações
financeiras, detalhando, por exemplo, as indicações genéricas e os saldos globais de despesas
de pessoal.
As recomendações pendentes de análise pela CGU versam sobre os indicadores de resultado do
BNDES quanto aos parâmetros de mensuração, divulgação e comparabilidade e sobre o critério
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utilizado para a apuração da base de cálculo da Participação de Lucros e Resultados.
3. Conclusão
Considerando os trabalhos realizados, foram identificadas fragilidades na estrutura de
governança do Sistema BNDES com destaque para a não participação do Conselho de
Administração no processo de prestação de contas, a inadequação do fluxo de aprovação das
demonstrações financeiras e a insuficiência da atuação do Comitê de Auditoria Estatutário CAE.
No que diz respeito à atuação do Comitê de Enquadramento de Crédito e Mercado de Capitais,
os testes de auditoria realizados demonstraram a sua suficiência aos controles adotados como
suporte ao processo de tomada de decisão.
Em relação à regularidade dos critérios que a BNDESPAR adota ao classificar as sociedades
coligadas nas quais investe, tomando por referência o art. 243, §5º, da Lei das Sociedades por
Ações, identificou-se que o banco dispõe de uma norma específica tratando do tema, que foi
encaminhada somente na etapa final dos trabalhos de auditoria, de modo que não foram
realizados testes sobre a regularidade da aplicação das regras de classificação e avaliação de
coligadas.
Eventuais questões formais que não tenham causado prejuízo ao erário, quando identificadas,
foram devidamente tratadas. As recomendações decorrentes dos apontamentos de auditoria
serão incluídas no Plano de Providências Permanente ajustado com a Unidade e terão as
providências monitoradas pelo Controle Interno.
Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submetemos o presente
relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente Certificado
de Auditoria.
Rio de Janeiro/RJ.

Auditor Federal de Finanças e Controle

Auditor Federal de Finanças e Controle

Auditor Federal de Finanças e Controle

Auditor Federal de Finanças e Controle

Relatório supervisionado e aprovado por:
Superintendente da CGU-RJ
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________________________________________________________
Achados da Auditoria - nº 201800403
1 CONTROLES DA GESTÃO
1.1 CONTROLES INTERNOS
1.1.1 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS
1.1.1.1 CONSTATAÇÃO
Ausência de pronunciamento do Conselho de Administração do BNDES no âmbito da
aprovação do processo de prestação de contas
Fato
Durante a avaliação do fluxo de aprovação da prestação de contas relativo ao exercício de 2016,
foi constatado que as rotinas atualmente existentes não garantem a participação das mais
elevadas instâncias de governança do banco (Diretoria e Conselho de Administração),
limitando-se à atuação do Presidente da estatal, com o encaminhamento, por este, do processo
de prestação de contas ao Ministério supervisor.
Na tentativa de identificar melhorias já implementadas no processo de prestação de contas, em
razão dos apontamentos pretéritos, consultamos a unidade sobre o fluxo adotado para a
prestação de contas referente ao exercício de 2017.
Em resposta aos questionamentos sobre os aprimoramentos normativos e ajustes de fluxo, a
Área de Controladoria – ACO apresentou manifestação mediante a Nota ACO/SUP 13/2018,
de 12/04/2018. Sobre o pedido de esclarecimento acerca do papel dos agentes de governança
no BNDES, foi apresentada a Nota conjunta ACO 14/2018 e AGR 13/2018, de 13/04/2018.
Avaliando inicialmente a Nota ACO/SUP nº 13/2018, a Área de Controladoria esclarece que,
na conversão da antiga Autarquia BNDE em empresa pública (Lei 5.662/71), as previsões do
anterior marco regulatório (Lei nº 1.682/1952) foram incorporadas como o estatuto da nova
entidade, contando inclusive com previsão expressa sobre a possibilidade de alteração desse
novo estatuto por decreto presidencial (ver art. 2º da Lei nº 5.662/71 e respectivo parágrafo
único).
Em razão dessa modificação, a área afirma que os diversos decretos de alteração do estatuto
editados na sequência teriam revogado a previsão inicial, afastando, assim, a exigência de
pronunciamento específica do Conselho de Administração sobre a prestação de contas.
Sustenta, ainda, que tal atribuição competiria tão somente ao Presidente da organização,
destacando que este possuía a competência de enviar a prestação de contas do Ministro de
Estado supervisor, sem a necessidade da aquiescência da Diretoria e do Conselho de
Administração.
Em seguida, traz interpretação do estatuto do BNDES, abordando a competência do Presidente
da organização, e finaliza com análise das exigências fixadas pelos normativos do Tribunal de
Contas da União para regulamentação das prestações de contas.
Tratando da conversão da Autarquia em Empresa Pública efetuada em 1971, temos que, de fato,
a previsão de avaliação de prestação de contas consignada na Lei nº 1.628/1952 foi incorporada
ao estatuto do Banco em razão de previsão expressa na Lei nº 5.662/71, e, assim, viabilizou sua
alteração por decretos estatutários posteriormente editados.
Todavia, ao efetuarmos a análise dos estatutos do banco e respectivos decretos de alteração
desde 1952, observamos que a obrigação de pronunciamento do Conselho de Administração
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desapareceu em 22/04/1991, no Decreto nº 104.
Assim, em que pese a exclusão explícita da atribuição do Conselho de Administração de
“examinar e dar parecer sobre a prestação anual de contas do Banco”, verificamos que o
primeiro Decreto estatutário editado após o Decreto nº 104/1991 (Decreto sem número de
15/06/1993) trouxe nova previsão exigindo que, previamente ao encaminhamento das contas
ao Ministério supervisor a cargo do Presidente da estatal, houvesse manifestação do Conselho
de Administração (art. 17, IX do Decreto sem número de 15/06/1993).
Ainda que se debata a localização imprópria da competência do Conselho de Administração,
que, no caso, foi estabelecida como condicionante ao exercício de competência do Presidente,
temos que, na prática, o pronunciamento do Conselho de Administração somente foi afastado
por aproximadamente dois anos e dois meses, entre a edição do Decreto nº 104/1991, de
22/04/1991, até a edição do Decreto sem número de 15/06/1993.
Conforme mencionado, após este período, a obrigatoriedade do pronunciamento do Conselho
de Administração é restabelecida, como condição prévia para o encaminhamento do processo
de prestação de contas ao Ministério Supervisor a cargo do Presidente da estatal. A mesma
norma inclui ainda manifestação da Diretoria e Conselho Fiscal.
Em nossas avaliações, constatamos que essa previsão, incluída em 1993, manteve-se vigente
em todos os estatutos do banco desde a edição do mencionado Decreto não numerado de
15/06/1993, estando presente tanto no Decreto nº 4.418/2002, como também no novo estatuto
aprovado por Assembleia Geral Extraordinária de 20/02/2017. Ressalvamos que, a partir de
2002, afastou-se a necessidade de pronunciamento prévio da Diretoria.
Pela clareza da previsão normativa vigente no Estatuto aprovado em 20/02/2017, transcrevemos
o trecho que prevê a manifestação do Conselho Fiscal e de Administração como condicionantes
ao encaminhamento da prestação de contas ao Ministério supervisor:
Art. 21. Compete ao Presidente:
(...)
VIII -enviar ao Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, no
prazo legal, para seu exame e posterior remessa ao Tribunal de Contas da União, a
prestação de contas anual dos administradores do BNDES e as demonstrações
financeiras relativas ao exercício anterior, acompanhadas dos pronunciamentos do
Conselho Fiscal e do Conselho de Administração;” (grifamos)
Deste modo, divergindo do entendimento proposto pela ACO, temos como inadequada a
interpretação restritiva de que os pronunciamentos exigidos pelo art. 21, VIII (acima transcrito),
estariam restritos às demonstrações financeiras, pelo simples fato de que são explicitamente
citados dois documentos, quais sejam: (i) a prestação de contas anual dos administradores do
BNDES e (ii) as demonstrações financeiras.
Ademais, caso fosse adotada a interpretação proposta na Nota ACO/SUP 13/2018, temos que
hoje a atuação das mais elevadas instâncias de governança da instituição estaria limitada ao
resultado financeiro da estatal, dificultando, assim, a avaliação do cumprimento da missão da
organização de promoção do desenvolvimento econômico e social mediante ações de fomento,
apresentadas, de forma padronizada, sintética e sistemática, nas prestações de contas dos
dirigentes.
Vale alertar ainda que a interpretação proposta limita a atividade de supervisão ministerial
prevista no art. 26 do Decreto-Lei nº 200/1967, valendo registrar que uma das formas de
exercício desta supervisão decorre da atuação dos representantes do Controlador nomeados
conforme parágrafo único, alínea “b”, ao avaliarem os documentos apresentados em
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atendimento à alínea “e” do mesmo documento, em especial a aprovação das contas.
Partindo para o último argumento apresentado pela ACO, a área propõe que os normativos do
TCU não trazem em seu bojo a exigência de manifestação do Conselho de Administração aqui
defendida e, portanto, o fluxo de aprovação das contas vigente na Estatal estaria adequado.
Em contraponto, recordamos que o sistema e-Contas, baseado na Portaria TCU nº 65, de 28 de
fevereiro de 2018, possui aba específica para que sejam incluídos os pareceres de colegiados
que estejam obrigados “por dispositivo legal ou regimental a se pronunciar [em] sobre as contas
anuais da UPC que serão apresentados aos órgãos de controle”. Ora, esse é justamente o caso
do BNDES, cujo estatuto exige o pronunciamento do Conselho de Administração no âmbito da
prestação de contas anual.
Vale reforçar ainda que a interpretação proposta pela ACO, que afasta o pronunciamento do
Conselho de Administração, cria uma lacuna relevante, uma vez que seus membros integram o
Rol de Responsáveis e, portanto, podem vir a ser responsabilizados a partir de informações
acostadas à prestação de contas sem que lhes tenha sido franqueada oportunidade de conhecer,
antes do encaminhamento aos órgãos de controle, o conteúdo de tal prestação.
Finalizando a avaliação da Nota ACO/SUP nº 13/2018, a Área de Controladoria reconhece a
necessidade de aprimoramento de seu normativo interno para tratamento do processo de
prestação de contas contemplando notificação aos integrantes do Rol de Responsáveis sobre as
informações encaminhadas ao Tribunal de Contas da União, ressalvando apenas que esta
alteração deverá estar em vigor para o processo de 2018 (executado em 2019).
Partindo para a Nota conjunta ACO 14/2018 e AGR 13/2018, o BNDES procura esclarecer o
papel dos agentes de governança, especialmente em relação à atuação das linhas de defesa no
processo de Prestação de Contas, informando sobre as camadas de controle existentes, os
agentes atuantes em cada uma destas camadas, as políticas corporativas existentes e o processo
afeto ao fluxo de elaboração e aprovação das prestações de contas do banco.
Em resumo, apesar dos oportunos esclarecimentos prestados pela Área de Controladoria e pela
Área de Gestão de Riscos, temos que as informações afetas ao processo de contas no BNDES
remetem à Nota ACO n° 04/2018, retomada pela Nota ACO nº 13/2018, sem apresentar
informações que evidenciem a participação do Conselho de Administração ao processo.
Diante de todo o exposto, após as avaliações efetuadas, temos, em resumo, o distanciamento
das ferramentas de governança do BNDES das melhores práticas de gestão atualmente vigentes,
que requerem a integração das elevadas instâncias de governança (Diretoria e Conselho de
Administração) para mitigar os riscos de afastamento do cumprimento dos objetivos da
instituição, demandando, assim, aprimoramento das normas, fluxos e processos relativos a
aprovação do processo de prestação de contas.
Causa
Processo (fluxo) de aprovação das prestações de contas mal concebido, desconsiderando o
pronunciamento do Conselho de Administração, combinado com a falta de clareza das
atribuições estatutárias quanto às funções e responsabilidades desta instância de governança.
Manifestação da Unidade Examinada
A instituição, por e-mail de 29/06/2018, manifesta-se em relação à Solicitação de Auditoria nº
210800403/07, encaminhando a resposta por meio da Nota AICR/SUP 04/2018, de 28/06/2018,
elaborada pela Área de Integridade, Controladoria e Gestão de Riscos (AICR), a saber:
“1. Introdução
Por meio da Solicitação de Auditoria n° 201800403/07, de 13 de junho de 2018, foram
Dinheiro público é da sua conta

www.portaldatransparencia.gov.br
9

apresentados questionamentos ao BNDES sobre o Fluxo de Aprovação da Prestação de Contas
Anual ao TCU.
A presente Nota tem a finalidade de esclarecer a demanda relacionada a esse fluxo, que trata
da aprovação nas instâncias de governança do BNDES incluídas no rol de responsáveis, a
saber, a Diretoria e o Conselho de Administração.
O tema trazido pela referida Solicitação de Auditoria já foi objeto das Solicitações de Auditoria
n° 201701442/03, 2017701442/09 e 201701442/13 MTFC/CGU; tendo sido devidamente
respondidas por meio das Notas ACO/DEREI n° 05/2017, de 11/12/2017, ACO n° 04/2018, de
24/01/2018 e ACO nº 07/2018, de 26/01/201 8, respectivamente.
Ademais, no âmbito do processo n 00218.100250/2018-31, em 28 de março de 2018, foi
encaminhada a Solicitação de Auditoria n° 201800403/01 MTFC/CGU, com pedido de
esclarecimentos sobre o item 2.1.3 — Fluxo de Aprovação da Prestação de Contas, consignado
no Relatório n° 201701442 do MTFC/CGU; e, mais uma vez, o BNDES manifestou-se
formalmente, desta vez por meio da Nota ACO/SUP nº 13/2018, de 12/04/2018.
2. Análise da Demanda
A seguir, passamos a discorrer sobre os registros elaborados pela equipe do MTFC/CGU
expressos no Anexo à Solicitação de Auditoria nº 201800403/07 em relação à “Ausência de
pronunciamento do Conselho de Administração do BNDES no âmbito da aprovação do
processo de prestação de contas”.
Conforme apresentado na Nota ACO/SUP n° 13/2018, de 12/04/2018, nos termos do inciso
VIII do art. 21 do Estatuto do BNDES em vigor, compete ao Presidente do BNDES enviar ao
Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, no prazo legal, para seu
exame e posterior remessa ao Tribunal de Contas da União, as peças do processo de Prestação
de Contas Anual dos administradores do BNDES, com destaque para o Relatório de Gestão. O
processo de apresentação da Prestação de Contas ao TCU encontra-se disposto na Instrução
de Serviço AGR/SUP n° 2/2014, conforme detalhado na Nota Técnica ACO n° 04/2018.
Não obstante, foi informado na Nota ACO/SUP n° 13/2018, de 12/04/2018, que a revisão do
fluxo de encaminhamento da prestação de contas ao TCU previsto na referida Instrução de
Serviço estava sendo analisada, com o objetivo de acatar a recomendação desta CGU de
aprimoramento do processo de governança corporativa do Sistema BNDES.
Na ocasião, foi apresentada estimativa de conclusão da revisão e adoção das medidas ao longo
de 2018, com vigência a partir da Prestação de Contas ao TCU do exercício de 2018, a ser
entregue em 2019.
Todavia, a Prestação de Contas Anual ao TCU do exercício de 2017, com destaque para o
Relatório de Gestão, já contou com a implementação do aprimoramento previsto, tendo sido
submetida à aprovação da Diretoria e do Conselho de Administração do BNDES, superando a
previsão inicial.
O prazo em questão foi antecipado considerando:
(i)
(ii)
(iii)

a relevância do tema;
a adoção da prática de governança recomendada haja vista que, ao realizar a
análise e a aprovação da prestação de contas, o Conselho de Administração estará,
concomitantemente, supervisionando o reporte sobre a gestão do banco; e
o fato de garantir que os integrantes do rol de responsáveis tenham conhecimento
prévio ao encaminhamento para o TCU do conteúdo da Prestação de Contas anual.

Cumpre salientar que foram apensadas ao Processo de Contas Anual de 2017, por meio do
sistema e-contas, a Decisão nº Dir. 261/18-BNDES, de 22/05/2018 e a Decisão n° C.A. 29/2018
BNDES, de 28/05/2018, relativas à aprovação das peças do processo de Prestação de Contas
Anual do BNDES ao TCU, referente ao exercício de 2017, com destaque para o Relatório de
Gestão, nas instâncias
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De governança – Diretoria e Conselho de Administração, respectivamente.
Cumpre destacar que o processo de normatização interna do atual fluxo de aprovação da
Prestação de Contas Anual ao TCU está em andamento, com previsão de conclusão até o final
de 2018.
Ante o exposto, não obstante o prazo inicialmente previsto na Nota ACO/SUP 13/2018, de
12/04/2018, reitera-se que a Prestação de Contas ao TCU do exercício de 2017 foi submetida
à aprovação das instâncias de Governança do BNDES (Diretoria e Conselho de
Administração). Assim, considera-se como acolhida a observação apresentada no item 2.1.3
— Fluxo de Aprovação da Prestação de Contas, consignado no Relatório n° 201701442 do
MTFC/CGU, bem como nos registros expressos no Anexo à Solicitação de Auditoria nº
201800403/07 em relação à “Ausência de pronunciamento do Conselho de Administração do
BNDES no âmbito da aprovação do processo de prestação de Contas”
3. Efeitos temporais da alteração de procedimento
Cumpre apontar que a alteração de procedimento exposta no item anterior não representa uma
modificação de entendimento do BNDES quanto à adequação normativa do fluxo de aprovação
da Prestação de Contas ao TCU que vinha sendo adotado em cumprimento à legislação
pertinente e às disposições estatutárias então em vigor.
Assim, trata-se de uma modificação de efeitos prospectivos, já incorporada ao Processo de
Contas Anual de 2017, e que deverá ser refletida em modificação estatutária, mediante
proposta específica, se aprovada pelas Instâncias pertinentes, de modo a passar a prever como
de atribuição da Diretoria e do Conselho de Administração a manifestação prévia sobre a
Prestação de Contas ao TCU.
Nesse aspecto, é relevante tecer algumas considerações relativas aos argumentos expostos na
Solicitação de Auditoria n° 201800403/07(SA). É possível segregá-los em dois blocos cujas
naturezas distinguem-se, ora como argumentos de ordem descritiva, ora como de ordem
prescritiva. Tal divisão é essencial para traçarmos um marco temporal adequado dos efeitos
da modificação pretendida pela SA.
3.1 Argumentos Descritivos
Em um bloco de argumentos descritivos, argumenta-se na SA que já derivaria das disposições
estatutárias em vigor, e desde a alteração estatutária de 1993, a obrigação de manifestação
prévia do Conselho de Administração ao envio pelo Presidente do BNDES da prestação de
contas ao Ministério vinculado.
Nesse diapasão, a CGU reconhece, em sua manifestação, que, a partir de 1991, teria sido
excluído do rol de competências do Conselho de Administração, a atribuição de examinar e
emitir parecer sobre a prestação anual de contas. No entanto, ainda seguindo o exposto na SA,
tal ausência teria sido compensada, em 1993 por nova inserção, com o intento de retomar a
atribuição que havia sido excluída, já não no rol expresso de competência do CA, mas como
condicionante do envio da prestação de contas pelo Presidente do BNDES. In verbis:
Assim, em que pese a exclusão explícita da atribuição do Conselho de Administração
de examinar e dar Parecer sobre a prestação anual de contas do Banco, ”verificamos
que o primeiro Decreto estatutário editado Após o Decreto nº 104/1991 (Decreto sem
número de 15/06/1993) trouxe nova previsão exigindo que previamente ao
encaminhamento das contas ao Ministério supervisor a cargo do Presidente da estatal,
houvesse manifestação do Conselho de Administração (art 17, IX do Decreto sem
número de 15/06/1993).
Ainda que se debata a localização imprópria da competência do Conselho de
Administração que no caso foi estabelecida como condicionante ao exercício de
competência do Presidente, temos que, na prática, o pronunciamento do Conselho de
Administração somente foi afastado por aproximadamente dois anos e dois meses, entre
a edição do Decreto nº 104/1991, de 22/04/1991, até a edição do Decreto sem número
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de 15/06/1993.
Ocorre que a interpretação exarada não reflete o histórico de alterações. Em verdade, o
Decreto nº 104/1991, em seu texto original, já trazia o seguinte dispositivo:
Art. 17. Compete ao Presidente:
(...)
lX- enviar ao Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, no prazo legal para seu
exame e posterior remessa ao Tribunal de Contas da União, a prestação de contas
anual dos administradores do Banco e as demonstrações financeiras relativas ao
exercício anterior acompanhadas dos pronunciamentos da Diretoria, do Conselho
fiscal e do Conselho de Administração;
E o Decreto datado de 15 de junho de 1993, ao alterar a redação do inciso IX supratranscrito,
promoveu somente revisão na nomenclatura do Ministério ao qual o Presidente deveria se
reportar, refletindo alterações estruturais promovidas no governo, nos seguintes termos:
IX - enviar ao Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento e
Coordenação da Presidência da República, no prazo legal, para seu exame e posterior
remessa ao Tribunal de Contas da União, a prestação de contas anual dos
Administradores do Banco e as demonstrações financeiras relativas ao exercício
anterior acompanhadas dos pronunciamentos da Diretoria, do Conselho fiscal e do
Conselho de Administração; (Redação dada pelo Decreto, de 15 de junho de 1993).
(Grifou-se)
Não se trata, dessa forma, de novo dispositivo cuja intenção seria restabelecer competência
anteriormente excluída, como aventado, mas de manutenção de dispositivo já vigente, com
meras alterações formais.
Nesse passo, tem-se um cenário em que houve a exclusão, do rol de competências do CA, da
manifestação acerca da prestação de contas ao TCU, ao mesmo tempo em que é mantido o
dispositivo acima replicado. Tal Circunstância é fundamental à compreensão do trecho
estatutário: “acompanhadas dos pronunciamentos da Diretoria, do Conselho Fiscal e do
Conselho de Administração”. Isso porque interpretar o referido dispositivo como se estivesse
abarcando também a prestação de contas acabaria por retirar completo efeito à reforma
estatutária implementada pelo Poder Executivo, já verificada em 1991.
Parece mais adequada, portanto, a interpretação de que, para a aferição do grau de extensão
do referido trecho, deva-se cotejá-lo com os artigos estatutários que descrevem o rol de
competências de cada um dos órgãos ali listados, seja a diretoria, o Conselho Fiscal ou o
Conselho de Administração. Tal exegese é deferente à deliberação legitimada do Poder
Executivo e parece resguardar maior coerência lógica, histórica e sistemática, razão pela qual
vinha sendo adotada por décadas pelo BNDES e continua sendo sustentada. Nesse sentido,
entendemos não derivar do arcabouço legal e estatutário que a prestação de contas do BNDES
deva ser submetida à manifestação prévia do Conselho de Administração.
3.2 - Argumentos Prescritivos
De natureza diversa, há a exposição na SA de argumentos no sentido de ser mais adequado,
de uma perspectiva da governança corporativa, do controle social e do sistema de
responsabilização administrativa que o Conselho de Administração manifeste-se previamente
à prestação de contas do TCU.
Tais argumentos são da óptica do dever ser, de crítica ao sistema dado, de prescrição de
melhorias e que, quando adotadas, possuem efeitos exclusivamente prospectivos. Como
demonstrado no item 2 desta Nota, o BNDES aquiesceu a tais argumentos, já adotando a
inovação de procedimento no âmbito do Processo de Contas Anual de 2017 e alterará,
mediante proposta específica, se aprovada pelas instâncias pertinentes, o seu Estatuto Social
de modo a compatibilizá-lo com a nova governança.”
Análise do Controle Interno
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O BNDES, em sua manifestação, esclarece todo o longo debate sobre a necessidade de
submissão do processo de prestação de contas à aprovação de sua Diretoria, Conselho Fiscal e
de Administração, com o estabelecimento de ritos processuais próprios que garantam a
participação dessas instâncias de governança.
Após este esclarecimento, passa a análise da problemática, concluindo pela revisão do rito
anteriormente vigente, alinhando suas práticas à proposta apresentada durante os trabalhos
auditoriais, com fundamento na relevância do tema, no fortalecimento das boas práticas de
governança e buscando garantir que os membros da Diretoria e do Conselho tenham
conhecimento prévio da peça de prestação de contas.
Nas informações apresentadas, o Banco registra que antecipou – para o presente exercício – o
prazo de implementação da revisão de seu processo de prestação de contas. Até então, a
implementação estava prevista para as contas de 2019 (relativas ao exercício de 2018). O
BNDES apresentou evidências, atestadas pela equipe da CGU, de que a Diretoria e o Conselho
de Administração se pronunciaram sobre o processo de prestação de contas depositado no
Tribunal de Contas da União.
Ao final, o Banco fixa que a modificação do fluxo de aprovação do processo de prestação de
contas não representa a modificação do entendimento anteriormente proposto, e que, por esta
razão, conferirá efeitos prospectivos a essa modificação.
Em que pese este Órgão de Controle Interno discordar da interpretação apresentada pelo
BNDES e entender que, em termos normativos, sempre houve obrigação de participação das
mais altas instâncias de governança da instituição no processo de prestação de contas
(considerando ainda a correção apresentada pelo banco quanto a eventual lacuna normativa
entre 1991 e 1993), não firmaremos posição quanto à decisão sobre a modulação dos efeitos
temporais do novo fluxo, tendo em vista que este trabalho, por ora, não visa a responsabilizar
os agentes que participaram do processo.
Retornando à manifestação do BNDES, observa-se uma correção na interpretação das
alterações estatutárias proposta pela CGU em sua análise inicial, destacando que, em verdade,
as alterações ocorridas em 1993 não representaram o restabelecimento de competências do
Conselho de Administração, mas tão somente o ajuste formal do Ministério supervisor. No
mesmo contexto, sustenta que, a seu ver, a interpretação adotada pelo Banco seria mais ajustada.
Considerando que as argumentações remetem à interpretação dos decretos editados entre 1991
e 1993, e acolhendo, desde logo, as correções apresentadas pelo banco sobre as alterações
normativas, temos que a argumentação do BNDES esclarece, de forma satisfatória, as bases
que fundamentaram as rotinas até aqui adotadas, ressalvando apenas a questão interpretativa
quanto à existência ou não de obrigação de pronunciamento sobre o processo de contas pelo
Conselho de Administração e Conselho Fiscal.
Considerando ainda que as alterações do fluxo já efetuadas são suficientes do ponto de vista do
Controle Interno, recomenda-se ainda o ajuste do Estatuto, incluindo as competências, de fato,
dos conselheiros, tendo em vista os argumentos descritivos apresentados, de forma a aprimorar
a governança da instituição.
Finalizando, tratando dos argumentos prescritivos, o Banco reforça as razões que o levam a
efetuar as alterações no fluxo normativo e a tratá-las de forma prospectiva, destacando que os
ajustes efetuados decorrem do entendimento da instituição quanto à necessidade de
aprimoramento pontual e específico sobre o tema sem que estes ajustes decorram de norma
jurídica objetivamente exigível.
Sobre a questão, considerando que os ajustes efetuados se alinham aos objetivos deste Órgão
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de Controle Interno de melhorar os mecanismos de governança corporativa da organização,
fomentar o controle social, de conferir maior clareza no sistema de responsabilização
administrativa vigente e que as medidas corretivas já estão evidenciadas, não há razão para
maiores argumentações.
Recomendações:
Recomendação 1: Ajustar o estatuto do BNDES incluindo a participação do Conselho de
Administração no processo de prestação de contas.
1.1.2 Avaliação dos Controles Internos Administrativos
1.1.2.1 INFORMAÇÃO
Suficiência dos controles que suportam a atuação do Comitê de Enquadramento de
Crédito e Mercado de Capitais
Fato
Constituiu escopo da presente auditoria a verificação dos controles que dão suporte à atuação
do Comitê de Enquadramento de Crédito e Mercado de Capitais – CEC.
No exercício de 2017, a atuação do comitê foi regulamentada pela Resolução DIR 2.337/2012
alterada pela Resolução DIR 2.963/2016 e Resolução DIR 3.069/2016; Resolução DIR
3.163/2017; e Resolução DIR 3.211/2017. Em todos os casos não houve alteração relevante nas
atribuições do CEC que foram objeto de análise deste trabalho.
Conforme normativo, o CEC é um fórum permanente de discussão e deliberação de assuntos
operacionais de enquadramento, de crédito e de mercado de capitais, composto pelos
Superintendentes do BNDES (que aumentou de 15 para 16, no período) e três chefes de
departamento (Prioridades e Enquadramento, Risco de Crédito e Risco de Crédito de
Instituições Financeiras e Entes Públicos). Ressalva-se que, a partir do exercício de 2018, as
competências relacionadas a atuação do BNDES no mercado de capitais passaram a ser
debatidas no Comitê Deliberativo de Mercado de Capitais, reduzindo as atribuições do CEC,
que passou a se chamar Comitê de Enquadramento e Crédito.
As atribuições do CEC estão discriminadas em 25 incisos do art. 3° da Resolução DIR
3.211/2017, tendo sido delimitado o escopo desta auditoria à avaliação da decisão/apreciação
quanto ao: enquadramento dos pedidos de colaboração financeira (inc. I); classificação de risco
(inc. VI); revisão das identificações de Grupos Econômicos (inc. VII); alteração de controle
para fins de identificação dos Grupos Econômicos (inc. VIII); impedimento de concessão de
colaboração financeira independentemente do Conceito Cadastral (inc. XII); enquadramento de
eventuais apontamentos cadastrais como causa de impedimento para a concessão de
colaboração financeira (inc. XIII); manutenção da taxa de juros original do contrato nos casos
de renegociação de dívidas (inc. XV); propostas de cancelamento de operações feitas pelo
Departamento de Prioridades e Enquadramento da Área de Planejamento e Pesquisa –
APP/DEPRI ou pelas Áreas Operacionais nas situações que excedam suas alçadas de
cancelamento (inc. XXV).
Para realização dos trabalhos foi verificado e tratado o conteúdo de 51 atas, numeradas de 607
a 657, que compreendem as reuniões do comitê realizadas no período de 2 de janeiro a 28 de
dezembro de 2017. Ressaltamos que não identificamos, na leitura dos documentos, ocorrências
que demandassem atuação decorrente das situações dispostas nos incisos VII, VIII, XII, XIII e
XXV.
Apresentamos, em sequência, os resultados dos testes realizados:
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1- Inciso I - decidir sobre o enquadramento dos pedidos de colaboração financeira
submetidos ao Sistema BNDES, inclusive os de suplementação de recursos.
As propostas de enquadramento de operações diretas e indiretas não automáticas estão presentes
em todas as atas, sendo alguns pleitos subdivididos em subcréditos (variação no enquadramento
e consequentemente condições diferenciadas).
Foram submetidas 916 propostas de subcréditos ao CEC, totalizando R$ 64,53 bilhões (não
computados 13 pedidos de alteração de enquadramento), tendo sido: 3 canceladas (R$ 262,97
milhões), pois, pelo mérito do projeto, o comitê propôs a reapresentação da proposta, após
adequação do pleito; 40 retiradas de pauta (R$ 6,24 bilhões) para retorno após resolvidas
pendências diversas; 239 não aprovadas (R$ 8,48 bilhões); e 634 aprovadas (R$ 49,55 bilhões).
Merece destaque o fato de as Áreas Operacionais responsáveis pela análise da operação já
interagirem com a equipe do DEPRI (Unidade responsável pelo Exame da Consulta Prévia)
ainda na fase de análise de enquadramento, conforme disposto na Resolução BNDES
2.201/2011, que traz as normas aplicáveis ao fluxo das operações diretas e indiretas não
automáticas. Esta interação entre as áreas, que agrega subsídios à tomada de decisão do comitê,
fica clara na leitura das atas, pois, em alguns pleitos, são mencionados apontamentos trazidos
por notas técnicas das Áreas Operacionais.
Quanto à avaliação da motivação que fundamenta as negativas de enquadramento das operações
submetidas ao CEC, observamos que, dos 239 registros: 127 estão relacionados ao risco de
crédito (Classificação Cadastral, Risco de Crédito, condições econômico financeiras, postulante
em fase pré-operacional, ausência de licenças, garantias); 94 não atenderam a critérios
normativos para o enquadramento, inclusive aqueles associados ao risco de crédito; e, em 22,
são relatadas falta de estruturação do projeto, falta de adequação ao financiamento ou o fato de
os objetos já estarem finalizados.
A Resolução BNDES 2.201/2011, quando trata do exame da Consulta Prévia, determina, dentre
outros aspectos, a necessidade de apresentação de documentação para elaboração do cadastro,
classificação de risco e classificação ambiental do projeto, bem como a adequação do pleito às
Políticas Operacionais, Socioambiental, Financeira e de Crédito, alinhado à análise de mérito.
Da mesma forma, a Resolução BNDES 3.086/16 (Política Operacional vigente), a Resolução
3.198/2017 (BNDES Giro) e os cadernos de Programas Interno, Externo e de Fundos trazem,
individualmente, critérios de aceitação que limitam a decisão somente por mérito do projeto.
Verifica-se, portanto, uma análise prévia de aderência ao disposto nos normativos do Banco,
fortemente alinhados à preocupação com o risco de crédito. A análise meritória deverá ser
realizada e aprofundada pelas Áreas Operacionais no prazo de 210 dias, conforme art. 3° da
Resolução DIR 2.439/2013, e os resultados documentados no Relatório de Análise a ser
submetido à Diretoria para aprovação.
Portanto, da leitura dos documentos anteriormente referenciados, entendemos que, na fase de
enquadramento, a decisão do CEC está apoiada nas condições disciplinadas nos normativos
internos do Banco, fortemente impactados pelo Risco de Crédito do proponente.
No tocante aos pleitos aprovados pelo CEC, os valores são reproduzidos na tabela abaixo e
classificados com base no enquadramento disposto nas atas.
Classificação

Valor (R$)

%

Produto BNDES FINEM - Detalhado nas atas por linhas
Operações com condições da Linha Leilão Infraestrutura
Operações com recursos do Fundo Marinha Mercante (1)
Produto Limite de Crédito (crédito rotativo cliente com baixo

21.317.054.969,00
9.908.360.000,00
4.397.564.423,00
4.238.405.000,00

43,0
20,0
8,9
8,6

Dinheiro público é da sua conta
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Classificação

Valor (R$)

%

Quant.
registros

risco de crédito)
Produto BNDES-Exim Pós Embarque direta e indireta
3.552.837.657,00
7,2
11
Inicialmente PROGEREN mudando para BNDES Giro (2)
1.959.261.000,00
4,0
90
Produto BNDES Finame
973.388.506,00
2,0
8
BNDES não reembolsável direta (3)
691.614.584,00
1,4
46
Debêntures Simples; BNDES Microcrédito; BNDES Cota
2.513.105.371,0
5,2
69
Fundos; Programas; Fundos; Linha Mercado de Capitais.
Total
49.551.591.510,00
634
(1) utiliza as condições trazidas pelo FMM, (2) Programa operacionalizado por uma das linhas do FINEM
(capital de giro), (3) utiliza recursos dos Fundos não reembolsáveis e suas condições.

Como pode ser observado, o maior percentual de enquadramentos está concentrado no BNDES
FINEM e nas operações com condições da Linha Leilão de Infraestrutura, estas últimas
relacionadas, na quase totalidade, à geração e transmissão de energia. Quanto ao produto
BNDES FINEM, o maior volume de recursos foi para pleitos direcionados à distribuição de
energia elétrica, aquisições de equipamentos, planos de investimentos em inovação e transporte
de gás natural e biocombustíveis. A distribuição por categorias foi reproduzida na tabela abaixo
para facilitar a visualização das áreas beneficiadas. As linhas (padrão, incentivadas e de
infraestrutura) diferenciam-se conforme o percentual da operação apoiado pelo BNDES e a
composição da taxa de juros praticada, atendendo a Política Operacional – PO vigente.
Linha/ Grupo/ Objeto
Linha Infraestrutura 5 - Distribuição de energia elétrica
Linha Incentivada B
Indústria e serviços difusores de tecnologia: produção de bens de capital;
aquisição de máquinas e equipamentos exceto ônibus e caminhões e bens de
informática e automação*; software e serviços correlatos desenvolvidos no
Brasil; fornecedores da cadeia de Petróleo & Gás, automotiva e metro
ferroviária.
Indústria e serviços intensivos em conhecimento: produção e distribuição de
conteúdo culturais e editoriais; design e fortalecimento de marcas;
engenharia nacional*; produtos para a saúde humana e animal;
desenvolvimento da indústria de software e serviços correlatos
Produção, armazenagem e processamento de alimentos para uso humano e
animal*; biocombustíveis convencionais ou de 1ª geração.
Serviços de educação e saúde prestados por demais instituições privadas*;
infraestruturas culturais
Distribuição de gás e biocombustíveis/ Portos e terminais e operadores
logísticos.
Linha Incentivada A
Inovação: aquisição bens de informática/automação; plantas industriais com
características inéditas; plano de investimentos em inovação*.
Transporte de gás natural e biocombustíveis
Ferrovias
Meio ambiente: produtos/processos que utilizem insumos provenientes de
fontes renováveis; redução de emissão de gases de efeito estufa; redução do
uso de recursos naturais e materiais*; redução do consumo de energia ou
aumento da eficiência do sistema energético nacional/ Modernização da
administração tributária e da gestão pública dos setores sociais básicos/
Investimentos sociais
Linha Padrão A - Capacidade produtiva – demais indústrias e serviços:
florestas plantadas para fins industriais – econômicos*; eletrônico b2c;
metalurgia; armazenagem e distribuição de produtos; plásticos; papéis; bens
de consumo; cimento; química; turismo; papel e serviços de impressão para
setor editorial/ Telecomunicações/ Aquisição de ônibus e caminhões
Linha Padrão B - Demais investimentos não especificados anteriormente,

Dinheiro público é da sua conta

Valor (R$)
% Quant
6.390.009.000,0 30,0
39
6.066.194.390,0 28,5
136
3.606.472.300,0 16,9

72

1.073.019.590,0

5,0

32

686.492.000,0

3,2

19

442.962.500,0

2,1

7

257.248.000,0

1,2

6

2.801.627.000,0

13,1

50

1.046.872.000,0

4,9

27

1.000.000.000,0
545.611.000,0

4,7
2,6

1
5

209.144.000,0

1,0

17

2.536.976.700,0

11,9

46

1.816.291.879,0

8,5

27
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Linha/ Grupo/ Objeto
Valor (R$)
inclusive capital de giro*.
Linha Infraestrutura 1 - Gestão de resíduos sólidos; saneamento*;
890.985.000,0
efluentes e resíduos industriais/ Geração energia solar
Linha Infraestrutura 2 - Geração de energias alternativas a partir de
97.516.000,0
biomassa, eólica e pequenas centrais hidrelétricas
Linha Infraestrutura 3 - Geração de energia hidrelétrica
717.455.000,0
Total
21.317.054.969,0
* áreas com o maior volume de recursos dentro de cada categoria

%

Quant

4,2

18

0,5

7

3,4

2
325

Da leitura do inciso IV do art. 115 Lei 13.408/2016 (LDO 2017), que trata de forma difusa das
prioridades na política de aplicação de recursos do BNDES, verificamos de forma distribuída o
alinhamento com as Políticas Operacionais do Banco, e, portanto, com o objeto dos pleitos de
concessão de financiamento enquadrados.
Observamos, ainda, concentração das operações diretas e indiretas não automáticas
enquadradas em número reduzido de beneficiários, uma vez que, em torno de 50% do montante,
estava relacionado a 16 dos 336 pleiteantes (não utilizado o grupo econômico). Deve ser
considerando, entretanto, que a natureza das operações relacionadas a energia e petróleo, entre
outras, via de regra, demandam grande volume de recursos.
No tocante aos pleitos de suplementação de recursos, de operações não reembolsáveis e de
capital de giro, percebemos uma distribuição próxima, em número e valor, entre os pleitos
“aceitos” e aqueles “negados” ou “retirados de pauta”, um indicativo de cuidado por parte dos
analistas do Banco na sua concessão.
Da mesma forma, cabe mencionar que, dos 646 pleitos enquadrados, 483 tiveram registro de
alguma recomendação do CEC a ser observada no momento da análise pelas equipes das Áreas
Operacionais, o que indica zelo da atuação dos integrantes do comitê. De forma resumida,
identificamos alertas relacionados à estrutura de capital da empresa; distribuição de dividendos;
garantias; classificação de risco; demonstrações financeiras e análises prospectivas; ações
judiciais, TAC, denúncias e autuações; liberação de recursos e aportes da empresa pleiteante;
sobreposição com outras operações no BNDES; licenças diversas; indicadores de resultados e
monitoramento; práticas de melhorias e governança; geração de empregos ou desemprego;
eletividade dos itens e objetos enquadrados; Quadro de Usos e Fontes; e equacionamento das
fontes.
A título de exemplo, havia 66 pleitos de subcréditos (R$ 7 bilhões) com alerta de
acompanhamento devido a envolvimento dos pleiteantes em denúncias, condenações, ação civil
pública, ação penal, TAC, improbidade administrativa. Da mesma forma, em 52 pleitos de
subcréditos (R$ 1,3 bilhões) havia recomendação da Área de Crédito mencionando
preocupação com a estrutura de capital da empresa e a distribuição de dividendos, este último
tema já contemplado em normativos do Banco.
Identificamos, também, registro de solicitação das Áreas Operacionais de reavaliação de
recomendações do CEC, mediante apresentação de justificativas, o que indica atenção às
deliberações exaradas pelo comitê; e registro de reapresentação de estrutura final de operação
já aceita pelo CEC, mas que, em virtude de pendência, precisou retornar ao comitê antes de
encaminhamento para aprovação da Diretoria.
2- Inciso VI - decidir sobre a classificação de risco proposta para operações, setores da
atividade econômica, instituições financeiras e não financeiras tanto no país como no
exterior, Países, Entes Públicos e outras entidades, atuais ou potenciais clientes, conforme
previsto em normativos específicos;
Após consolidação dos dados de Risco das Empresas, das Instituições Financeiras e de Entes
Dinheiro público é da sua conta
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Públicos, obtivemos as seguintes informações:
•

•
•
•
•

De 2.259 Classificações de Risco - CR apresentadas: em 353 registros, a CR anterior
não foi informada, e, por isso, presumimos serem novas classificações; em 842 registros
foi mantido o CR anterior; em 584 registros houve aumento do risco (degradação); em
480 houve aumento da classificação (diminuição do risco);
Conceito cadastral “ruim”, 151 ocorrências: (i) propostas de classificação de risco
variando de CCC- a D, e (ii) 75 com queda na classificação de risco (degradação);
Conceito cadastral “regular”, 173 ocorrências: (i) propostas de classificação de risco
variando de BB+ a C, e (ii) 50 com queda na classificação de risco (degradação);
Conceito cadastral “bom”, 1.794 ocorrências: (i) propostas de classificação de risco
variando de AAA a F, e (ii) 435 com queda na classificação de risco (degradação);
Sem considerarmos o conceito cadastral, identificamos 584 quedas na classificação de
risco e 480 melhorias na classificação de risco.

Vale mencionar que a atuação do CEC ocorre em razão de revisões periódicas ordinárias de
seus beneficiários ou da apresentação de novos pleitos (concessão, renegociação). Consta ao
final de todas as atas do Comitê, a assertiva “O CEC acolheu as propostas”. Conforme registro
em ata, somente em 4 pleitos foram assinaladas observações informando ser a classificação
informada como aprovada diferente (e mais favorável ao pleiteante) do que a submetida pela
Área de Crédito, todas justificadas no documento.
Desta forma, verificamos que, como regra, a classificação de risco proposta pela área técnica é
acatada pelo CEC, o que, a nosso ver, indica se tratar de uma decisão técnica, amparada em
metodologia adotada pelo BNDES.
Vale acrescentar ainda que as avaliações efetuadas não permitem a identificação de um viés de
atuação do CEC, seja ele mais favorável ou mais restritivo aos beneficiários. Desconsiderandose as operações nas quais não há informação sobre a CR anterior e, assim, avaliando 1.906 casos
de pronunciamento do CEC sobre a CR, observamos que 44% das propostas foram mantidas
em relação à anterior (842 casos), em 25% houve melhoria da CR (480 casos) e, em 31%, a
deterioração da classificação anterior foi acolhida (584 casos).
Tal comportamento, a nosso ver, afigura-se como compatível com o cenário econômico do
exercício, não sendo, portanto, objeto de apontamentos em nosso relatório.
3- Inciso XV - apreciar a manutenção da taxa de juros original do contrato, nos casos de
renegociação de dívidas decorrentes da colaboração financeira direta do Sistema BNDES,
sob responsabilidade das Áreas Operacionais, mediante proposta da Unidade
Fundamental responsável pela renegociação, quando essa taxa for inferior a taxa de juros
que estiver sendo adotada pelo BNDES a época da renegociação, previamente ao seu
encaminhamento a deliberação da alçada competente;
Houve apresentação de 12 propostas de manutenção da taxa de juros original, contando com a
avaliação meritória da Área Operacional competente sobre o caso, sendo todas acolhidas pelo
CEC com determinação de encaminhamento para aprovação da alçada competente. Apenas
uma proposta foi retirada de pauta (aceita quando submetida posteriormente), com
recomendação do comitê para que ficasse explicito na proposição a inviabilidade de assunção
de uma taxa de juros superior à originalmente contratada.
Diante do exposto, verificamos que a atuação do CEC foi devidamente subsidiada por
pronunciamento técnico sobre os pedidos de manutenção de taxas de juros original do contrato
e foram submetidas a posterior deliberação da alçada competente (Diretor/Diretoria). Deste
Dinheiro público é da sua conta
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modo, não serão efetuados apontamentos em nosso relatório.
Cabe registro, que além dos conteúdos específicos de competência de atuação do CEC,
identificamos ainda que tramitou no comitê: (i) informes sobre Grupo de Trabalho em
andamento visando melhoria de processos/ normativos; (ii) consultas e orientações voltadas
para uma padronização de entendimento entre as áreas diversas; (iii) retirada de pauta de
determinado assunto devido à ausência de superintendente com domínio sobre o tema, para
reapresentação na reunião posterior; e (iv) apresentação de dificuldades encontradas pelas áreas
com indicação de encaminhamento à área competente para estudo e possibilidade de alterações
normativas.
Diante do exposto, entendemos que a atuação do CEC, estritamente no que concerne aos
elementos avaliados, pautou-se em documentação elaborada pelas áreas competentes,
atendendo ao disposto nos normativos internos e externos ao BNDES, sendo estas decisões
intermediárias em um processo a ser finalizado na Diretoria do banco, o que denota suficiência
nos controles que pautam as decisões do comitê. Quanto aos critérios utilizados no
enquadramento e ao mérito dos financiamentos pleiteados, os primeiros são definidos pelas
Políticas Operacionais do BNDES e os últimos, na análise técnica posterior a ser submetida à
aprovação pela alçada competente, não sendo, portanto, objeto de análise neste trabalho.
1.1.2.2 CONSTATAÇÃO
Necessidade de aprimoramento da atuação do Comitê de Auditoria Estatutário do
BNDES
Fato
Considerando o escopo da Auditoria Anual de Contas – AAC para o exercício de 2017,
pactuado em conjunto com o Tribunal de Contas da União – TCU e apresentado à Direção do
BNDES em 13/04/2018, efetuamos testes de auditoria voltados para a avaliação da atuação do
Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, sob os aspectos da existência, da qualidade e da
suficiência.
Inicialmente recorremos à Solicitação de Auditoria nº 201701442/010, de 18/01/2018, bem
como à manifestação da Área de Controladoria – ACO e do Comitê, apresentadas em
24/01/2018.
Em resumo, os debates à época concentraram-se na avaliação da interpretação, proposta pela
ACO, de que a atuação do CAE no processo de prestação de contas estaria restrita à avaliação
das Demonstrações Financeiras semestrais, sendo destacada a emissão de relatórios semestrais,
em atendimento ao requerido pelo art. 17 da Resolução CMN n° 3.198/2004.
Na oportunidade, foi solicitado o pronunciamento do próprio CAE, dada sua autonomia e
independência, no sentido de apresentar uma posição, em relação à interpretação proposta pela
ACO, sendo solicitado não deixar de considerar as competências previstas no §1º, art. 24, da
Lei nº 13.303/2016.
Vale ressaltar que, apesar do comando específico correlacionado ao assunto na Lei de
Responsabilidade das Estatais sobre o CAE, verificamos que já existia regulamentação para
instituições financeiras desde 2004, em razão da Resolução CMN nº 3.198, de 27/10/2004, e
alterações posteriores.
Da interação com o CAE, observou-se a necessidade de o Comitê melhor documentar a sua
atuação em atenção a cada uma das atribuições da Lei n° 13.303/2016, tendo ficado registrado
– em sua resposta à SA 201701442/10 – “explicitamente o atendimento a cada inciso, em
nossas atas, de forma a facilitar o trabalho de auditoria da CGU nos próximos exercícios”.
Dinheiro público é da sua conta
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Vale mencionar que a medida proposta não se refere a uma efetiva ampliação da atuação do
comitê decorrente da atribuição de novas competências pela Lei nº 13.303/2016, mas busca
apenas melhor documentar a observância das competências previamente estabelecidas, quer
seja pela Resolução CMN nº 3.198/2004, quer seja pelo Regimento Interno do Comitê de
Auditoria, cuja primeira versão data de fevereiro de 2008, com relevante atualização em
outubro de 2017.
Vale reforçar, ainda, que muitas das atividades foram questionadas pela CGU durante os
trabalhos sobre o exercício de 2017, pois observamos que cinco das oito previsões da Lei nº
13.303/2016 já estavam presentes no Regimento Interno do Comitê de Auditoria aprovado em
2008, correlatas com as previsões da Lei nº 13.303/2016, conforme quadro a seguir:
Quadro – Comparação entre a Lei de Responsabilidade das Estatais e o RI do CAE
Previsão do Regimento Interno do CAE aprovado pela
Previsão da Lei nº 13.303/2016
Decisão C.A. 04/2008 (art. 13)
II - Recomendar, à administração do BNDES, a entidade a ser
I - Opinar sobre a contratação e destituição de
contratada para prestação dos serviços de auditoria
auditor independente;
independente e a sua substituição, caso necessária;
II - Supervisionar as atividades dos auditores
independentes, avaliando sua independência, a III - Revisar, previamente à publicação, as demonstrações
qualidade dos serviços prestados e a adequação contábeis semestrais, inclusive notas explicativas, relatórios
de tais serviços às necessidades da empresa da administração e parecer do auditor independente;
pública ou da sociedade de economia mista;
III - Supervisionar as atividades desenvolvidas IV - Avaliar a efetividade das auditorias, independente e
nas áreas de controle interno, de auditoria interna interna, incluindo-se a verificação do cumprimento de
e de elaboração das demonstrações financeiras dispositivos legais e regulamentares aplicáveis às empresas
da empresa pública ou da sociedade de economia que constituem o Sistema BNDES, além dos atos normativos
mista;
internos;
X - Elaborar, ao final dos semestres findos em 30 de junho e
31 de dezembro, documento denominado relatório do Comitê
de Auditoria contendo as seguintes informações:
b) avaliação da efetividade dos sistemas de controle interno
IV - Monitorar a qualidade e a integridade dos das empresas que constituem o Sistema BNDES, observando
mecanismos de controle interno, das o disposto na legislação vigente e destacando as deficiências
demonstrações financeiras e das informações e identificadas;
medições divulgadas pela empresa pública ou (...)
pela sociedade de economia mista;
e) avaliação da qualidade das demonstrações contábeis
relativas aos respectivos períodos, com ênfase na aplicação
das práticas contábeis adotadas no Brasil e no cumprimento
de normas editadas pelo Banco Central do Brasil, com
evidenciação das deficiências identificadas.
X - Elaborar, ao final dos semestres findos em 30 de junho e
VII - Elaborar relatório anual com informações
31 de dezembro, documento denominado relatório do Comit6
sobre as atividades, os resultados, as conclusões
de Auditoria contendo as seguintes informações:
e as recomendações do Comitê de Auditoria
a) atividades exercidas no âmbito de suas atribuições, no
Estatutário, registrando, se houver, as
período;
divergências significativas entre administração,
(...)
auditoria independente e Comitê de Auditoria
c) descrição das recomendações apresentadas à Diretoria do
Estatutário em relação às demonstrações
BNDES, destacando as que não foram acatadas,
financeiras;
acompanhadas das respectivas justificativas;
Fonte: elaborado pela equipe da CGU-R/RJ, a partir da legislação.

Paralelamente à atualização do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, em outubro de
2017, foi promovida a convergência entre as previsões legislativas e regimentais, conforme
demonstrado abaixo:
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Quadro – Comparação entre a Lei de Responsabilidade das Estatais e o RI do CAE (alterado)
Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016.
Art. 24. A empresa pública e a sociedade de economia
mista deverão possuir, em sua estrutura societária,
Comitê de Auditoria Estatutário como órgão auxiliar
do Conselho de Administração, ao qual se reportará
diretamente.
§ 1º Competirá ao Comitê de Auditoria Estatutário,
sem prejuízo de outras competências previstas no
estatuto da empresa pública ou da sociedade de
economia mista:
I - opinar sobre a contratação e destituição de auditor
independente;
II - supervisionar as atividades dos auditores
independentes, avaliando sua independência, a
qualidade dos serviços prestados e a adequação de tais
serviços às necessidades da empresa pública ou da
sociedade de economia mista;
III - supervisionar as atividades desenvolvidas nas
áreas de controle interno, de auditoria interna e de
elaboração das demonstrações financeiras da empresa
pública ou da sociedade de economia mista;
IV - monitorar a qualidade e a integridade dos
mecanismos de controle interno, das demonstrações
financeiras e das informações e medições divulgadas pela
empresa pública ou pela sociedade de economia mista;
V - avaliar e monitorar exposições de risco da empresa
pública ou da sociedade de economia mista, podendo
requerer, entre outras, informações detalhadas sobre
políticas e procedimentos referentes a: a) remuneração
da administração; b) utilização de ativos da empresa
pública ou da sociedade de economia mista; c) gastos
incorridos em nome da empresa pública ou da
sociedade de economia mista;
VI - avaliar e monitorar, em conjunto com a
administração e a área de auditoria interna, a
adequação das transações com partes relacionadas;

VII - elaborar relatório anual com informações sobre
as atividades, os resultados, as conclusões e as
recomendações do Comitê de Auditoria Estatutário,
registrando, se houver, as divergências significativas
entre administração, auditoria independente e Comitê
de Auditoria Estatutário em relação às demonstrações
financeiras;
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Art. 7º Compete ao CAE, sem prejuízo de outras competências
previstas na legislação própria, reportando-se aos Conselhos de
Administração em todos os casos:

I - opinar sobre a contratação e destituição da entidade a ser
contratada para prestação dos serviços de auditoria independente para
o BNDES e suas subsidiárias;
XII - supervisionar as atividades dos auditores independentes,
avaliando sua independência, a qualidade dos serviços prestados e a
adequação de tais serviços às necessidades do BNDES e de suas
subsidiárias;
XIII - supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle
interno, de auditoria interna e de elaboração das demonstrações
financeiras do BNDES e de suas subsidiárias;
XIV - monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de
controle interno, das demonstrações financeiras e das informações e
medições divulgadas pelo BNDES e por suas subsidiárias;

XV - avaliar e monitorar as exposições de risco da empresa, na forma
da Lei n.º 13.303/2016;

XVI - avaliar e monitorar, em conjunto com a Administração e a Área
de Auditoria Interna, a adequação das transações com partes
relacionadas, na forma da Lei no 13.303/2016;
IX - elaborar, conforme determinado no Estatuto Social do BNDES,
documento denominado Relatório do CAE, a ser submetido aos
Conselhos de Administração e Fiscal do BNDES e de suas
subsidiárias, com informações sobre as atividades, resultados,
conclusões e recomendações do Comitê, registrando eventuais
divergências significativas entre Administração, auditoria
independente e Comitê em relação as demonstrações financeiras,
contendo, ainda, as seguintes informações:
a) atividades exercidas no âmbito de suas atribuições, no período;
b) avaliação da efetividade dos sistemas de controle interno do
BNDES e de suas subsidiárias, observado o disposto na legislação
vigente e destacando as deficiências identificadas;
c) descrição das recomendações apresentadas à Diretoria do BNDES
e de suas subsidiárias, destacando as que não foram acatadas,
acompanhadas das respectivas justificativas;
d) avaliação da efetividade das auditorias independente e interna,
inclusive quanto à verificação do cumprimento de dispositivos legais
e normativos aplicáveis ao BNDES e às suas subsidiárias, além de
regulamentos e códigos internos, destacando as deficiências
identificadas;
e) avaliação da qualidade das demonstrações contábeis relativas aos
respectivos períodos, com ênfase na aplicação das práticas contábeis
adotadas no Brasil e no cumprimento de normas editadas pelo Banco
Central do Brasil, destacando as deficiências identificadas.
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Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016.

Regimento Interno
RESOLUÇÃO CA nº 07/12017-BNDES

VIII - avaliar a razoabilidade dos parâmetros em que
se fundamentam os cálculos atuariais, bem como o
resultado atuarial dos planos de benefícios mantidos
pelo fundo de pensão, quando a empresa pública ou a
sociedade de economia mista for patrocinadora de
entidade fechada de previdência complementar.

XVIII - avaliar a razoabilidade dos parâmetros em que se
fundamentam os cálculos atuariais, bem como o resultado atuaria1
dos planos de benefícios mantidos pela entidade fechada de
previdência complementar patrocinada pelo BNDES e por suas
subsidiárias;

Fonte: elaborado pela equipe da CGU-R/RJ, a partir da legislação.

Em face do exposto, para verificar o integral cumprimento não somente da Lei de
Responsabilidade das Estatais, mas também o da Resolução CMN nº 3.198/2004 e do
Regimento Interno do Comitê de Auditoria, foi solicitada, por meio da Solicitação de Auditoria
nº 201800403/10, a disponibilização de todas as atas de reunião (ordinárias e extraordinárias)
viabilizando, assim, a avaliação da adequação da atuação do Comitê, a seguir exposta.
Com o intuito de ordenar a apresentação, trataremos inicialmente da Lei nº 13.303/2016,
passando para as competências da Resolução CMN nº 3.198/2004 e, por fim, para o Regimento
Interno do Comitê de Auditoria. Para evitar repetições de análises de competências coincidentes
entre os normativos, efetuaremos sua análise incremental, abordando, dessa forma, apenas as
competências que não possuam previsão correlata no normativo anterior.
Passamos, portanto, à avaliação das atividades realizadas pelo CAE em atendimento ao § 1º do
art. 24 da lei nº 13.303/2016.
Iniciando pelo inciso I (correspondente ao inciso II do art. 15 da Resolução CMN nº 3.198/2004
e ao art. 7º, I do Regimento Interno aprovado em 06/10/2017), durante o trabalho realizado
sobre o exercício de 2016, foi informado que a manifestação do Comitê sobre a contratação do
auditor independente estava registrada na ata da Reunião Extraordinária do Comitê de 27 de
março de 2017.
Conforme leitura da ata mencionada, identificamos pronunciamento específico do CAE sobre
a contratação da KPMG Auditores Independentes e da empresa Grant Thornton Auditores
Independentes para a execução do trabalho no BNDES e na BNDESPAR, respectivamente.
Também importa observar que o comitê se fundamenta na avaliação técnica realizada pela
comissão de licitação, no caso da KPMG, e na avaliação efetuada pelos agentes responsáveis
pelo processo de contratação direta da Grant Thornton, sem identificarmos avaliação meritória
por parte do CAE. Tal observância é reforçada pelas análises efetuadas sobre o atendimento ao
inciso II, a seguir apresentadas.
Quanto ao atendimento do inciso II (correspondente ao inciso III do art. 15 da Resolução CMN
nº 3.198/2004 e ao art. 7º, XII do Regimento Interno aprovado em 06/10/2017), não
identificamos evidências da efetiva supervisão dos trabalhos realizados pelos auditores
independentes, envolvendo as questões de independência, qualidade dos trabalhos e adequação
dos serviços à necessidade da instituição, conforme exigido pela Lei nº 13.303/2016.
Retornando ao trabalho realizado sobre o exercício de 2016, trazemos a seguinte afirmação
apresentada pelo BNDES sobre a supervisão da atividade dos auditores independentes: “o risco é
mitigado seja pelo fato de que o Sistema só contrata empresas de auditoria internacionais de
primeira linha, seja porque essas empresas são supervisionadas pelos respectivos escritórios
centrais no exterior, seja porque também são supervisionadas pelo PCAOB (Public Company
Accounting Oversight Board)”.
Tal argumento poderia ser considerado como um dos elementos presentes na avaliação
realizada pelo Comitê, sem, contudo, afastar o pronunciamento meritório de sua competência.
Se considerássemos a afirmação como suficiente, estaríamos delegando o cumprimento da
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legislação nacional a entidades internacionais, sem conhecer a natureza e profundidade dos
exames por ela realizados. Com isso, temos a delegação da competência do Comitê a terceiros,
aceitando categoricamente que essas empresas “internacionais de primeira linha” jamais
poderiam cometer erros.
A propósito, apenas para citar a atuação de outras entidades internacionais em sentido contrário,
mencionamos as críticas efetuadas pelo Financial Reporting Council (FRC), entidade
responsável pela regulação de auditores, contadores e atuários do Reino Unido. De acordo com
o relatório KPMG LLP/KPMG AUDIT PLC Audit Quality Inspection, de junho de 2018:
The overall quality of the audits inspected in the year, and indeed the decline in quality over the
past five years, is unacceptable and reflects badly on the action taken by the previous leadership,
not just on the performance of front line teams. Our key concern is the extent of challenge of
management and exercise of professional scepticism by audit teams, both being critical attributes
of an effective audit, and more generally the inconsistent execution of audits within the firm.

Nota-se, portanto, que a contratação de empresas de primeira linha baseando-se em opiniões
externas não é suficiente para eximir o Comitê de Auditoria da realização das avaliações de sua
competência, restando evidenciada a insuficiência da atividade.
Merece registro, ainda, que, em consulta às atas do CAE, observamos que há tópico específico
para o pronunciamento dos auditores independentes, entretanto, sem o registro das avaliações
efetuadas que evidenciem a efetiva a supervisão da atuação destes, restringindo-se o CAE a
registrar em ata o agradecimento pelas apresentações dos auditores independentes e pelos
esclarecimentos prestados.
Quanto ao atendimento do inciso III (correspondente ao inciso IV do art. 15 da Resolução CMN
nº 3.198/2004 e ao art. 7º, XIII do Regimento Interno aprovado em 06/10/2017), que envolve a
supervisão das atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, de auditoria interna e de
elaboração das demonstrações financeiras da empresa estatal, recorremos à leitura das atas de
2016 e 2017 sem identificar pronunciamento específico da Unidade sobre o tema. Identificamos
que, em diversas ocasiões, há espaço para pronunciamento da Auditoria Interna nas reuniões,
nas quais são expostos os trabalhos em andamento, mas sem pronunciamento meritório,
constatando a mesma ocorrência para o pronunciamento da Área de Controladoria, que em geral
faz apresentações sobre as DFC.
De modo complementar, recorrendo às informações já colhidas durante os trabalhos realizados
sobre as contas de 2016, destacamos que o Comitê apenas informou que “nas atas também
consta o relacionamento com a Auditoria Interna, que atua como interface do Comitê com o
Sistema. Todos os documentos distribuídos e discutidos são citados nas atas. De se destacar,
embora não questionado, nossa preocupação em acompanhar as aprovações de contas pelo
TCU bem como do atendimento a ressalvas que sejam feitas. As demonstrações trimestrais
também são discutidas em reuniões do Comitê (Inciso III do art. 24 da Lei n° 13.303/2016).
Conforme se observa, tanto mediante as avaliações das atas quanto pelas informações
apresentadas pela Unidade, a supervisão é exercida mediante o relato dos trabalhos realizados,
sem a efetiva atuação do comitê na atividade de supervisão, que deve envolver, entre outros
tópicos, pronunciamento claro e inequívoco sobre o cumprimento do cronograma e dos
trabalhos definidos no PAINT, o RAINT, a adequação do orçamento e das propostas de fixação
das atribuições e da regulamentação do funcionamento da Auditoria Interna (conforme previsão
do inciso XX do art. 7º do Regimento Interno do CAE), a interação com as unidades auditadas,
as restrições aos trabalhos de auditoria e outros temas que entenda relevante para a Auditoria
Interna e sobre temas relevantes das DFC.
No que se refere a supervisionar as áreas de controle interno, cabe destacar a Ata de Reunião
Ordinária de 01/11/2017, em que há um item específico abordando a política de Compliance
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(ver item 3 da ata), que abrange conceitos amplos de conformidade e integridade que, por sua
vez, abordam a prevenção à lavagem de dinheiro e o combate à fraude. Foi informado que, em
ambas as dimensões, foram desenvolvidas políticas, programas e guias. Todavia, somente pela
redação da ata não é possível inferir qual foi efetivamente a atuação e os encaminhamentos do
Comitê em relação a essa apresentação, no que se refere aos controles internos.
De igual modo, ao analisarmos, com foco no inciso IV do art. 24 da Lei nº 13.303/2016
(correspondente ao inciso V do art. 15 da Resolução CMN nº 3.198/2004 e ao art. 7º, XIV do
Regimento Interno aprovado em 06/10/2017), as avaliações efetuadas sobre as atas, ordinárias
e extraordinárias, e os relatórios emitidos pelo CAE, não identificamos evidências que nos
permitam afirmar que a atuação do Comitê de Auditoria durante o exercício de 2017 observou
a competência de monitoramento da qualidade e da integridade dos mecanismos de controle
interno e das informações e medições divulgadas pela empresa.
Ressalva deve ser feita às demonstrações financeiras, tendo em vista que identificamos, em
diversas oportunidades, a interação do Comitê em suas reuniões com a área responsável por sua
elaboração, contando com apresentações destas, e identificamos detalhamento das informações
das DFC previamente ao encaminhamento destas para o Conselho de Administração.
Contudo, em que pese a ressalva acima, as atas e os relatórios são esvaziados em conteúdo
opinativo no que se refere à qualidade e integridade dos mecanismos de controle interno e das
DFC, contando, principalmente, com a descrição das apresentações efetuadas ou das contas
entendidas como relevantes das DFC.
Partindo para o inciso V (correspondente ao inciso VI do art. 15 da Resolução CMN nº
3.198/2004 e ao art. 7º, XV do Regimento Interno aprovado em 06/10/2017), a leitura das atas
dos exercícios de 2016 e 2017 novamente evidencia que as atividades se resumem a
apresentações da Área de Gestão de Risco, sem pronunciamento meritório do CAE.
Observa-se, conforme registro em ata de 01/11/2017, que há ponto específico realçando o
escopo dos trabalhos da Área de Integridade e Gestão de Riscos, em que se apresentam o risco
operacional, o risco de mercado e o risco de crédito. Todavia, somente pela redação da ata não
é possível verificar qual foi efetivamente a avaliação do Comitê, no que se refere à avaliação e
ao monitoramento das exposições de risco da empresa, uma vez que não houve registro dos
encaminhamentos nem de providências demandadas.
Por sua vez, o Relatório do CAE de 06/03/2017 menciona o desenvolvimento de atividades
relacionadas ao acompanhamento e à avaliação da gestão de riscos, contudo sem detalhar como
esta atividade foi executada.
Na sequência, cuidando do inciso VI (correspondente ao inciso VII do art. 15 da Resolução
CMN nº 3.198/2004 e ao art. 7º, XVI do Regimento Interno aprovado em 06/10/2017), que trata
da avaliação, em conjunto com a administração e a Auditoria Interna, sobre a adequação das
transações com partes relacionadas, não identificamos registros do Comitê para o atendimento
a essa competência em nenhuma ata do exercício de 2017.
Partindo para o inciso VII (correspondente ao art. 7º, IX do Regimento Interno aprovado em
06/10/2017), efetuamos a leitura das atas e dos Relatórios semestrais elaborados pelo Comitê,
e entendemos que as informações consignadas nesses relatórios atendem parcialmente à
previsão legislativa, visto que não identificamos elementos que informem sobre “as conclusões
e as recomendações do Comitê de Auditoria Estatutário”.
Por oportuno, merece anotação que o conteúdo desta competência do CAE, tanto no Regimento
Interno de 15/02/2008 quanto no de 06/10/2017, é mais amplo do que o previsto na Lei nº
nº 13.303/2016.
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Para finalizar a avaliação das competências previstas nos incisos do §1º do art. 24 da Lei nº
13.303/2016, tratando do inciso VIII (correspondente ao art. 7º, XVIII do Regimento Interno
aprovado em 06/10/2017), não identificamos, nas análises efetuadas sobre as atas e os relatórios
emitidos pelo CAE em 2016 e 2017, atuação do órgão voltada para a avaliação da razoabilidade
dos parâmetros em que se fundamentam os cálculos atuariais e sobre o resultado atuarial dos
planos de benefícios mantidos pela entidade fechada de previdência complementar patrocinada
pelo BNDES.
Das avaliações sobre os oito dispositivos da Lei nº 13.303/2016, identificamos a existência de
deficiências na atuação do CAE calcadas, essencialmente, em manifestações esvaziadas de
conteúdo opinativo e utilização de informações externas como fundamento para emissão de
opiniões obrigatórias, em seis comandos legais (art. 24, §1º, I, II, III, IV, V e VII), e não
observância objetiva de duas atribuições (art. 24, §1º, VI e VIII).
Em continuidade, efetuamos testes de auditoria voltados para avaliação da existência,
suficiência e adequação da atuação do CAE para o atendimento às competências previstas no
art. 15 da Resolução CMN nº 3.198/2004. Informamos que nossas análises se restringiram aos
incisos I, VIII, IX, X e XI do mencionado art. 15 da resolução, uma vez que as previsões dos
incisos II a VI já foram objeto de avaliação quando da análise dos incisos I a VI do 1º do art.
24 da Lei nº 13.303/2016. Apresentamos, abaixo o resultado dessas avaliações.
Conforme indicado, iniciamos pela avaliação do inciso I da Resolução 3.198/2004
(correspondente ao art. 7º, XXVI, do Regimento Interno aprovado em 06/10/2017), que trata
do estabelecimento das regras operacionais para seu próprio funcionamento, aprovadas pelo
Conselho de Administração. As análises efetuadas permitem entender que o próprio RI/CAE
deve atentar para esta previsão, uma vez que estabelece regras operacionais para o Comitê,
sendo relevante destacar o Capítulo V que trata dos “Processos de Produção de Relatórios”.
Vale mencionar que, em consulta ao Portal de Normas do banco, não identificamos a existência
de outras regras operacionais para o funcionamento do Comitê.
Complementarmente, recorrendo agora ao regimento interno em razão da previsão de
elaboração de um “Plano de Trabalho” para o comitê, registramos que não identificamos
registro específico da aprovação do plano de trabalho anual nas atas de reunião dos exercícios
de 2016 e 2017, mas apenas inclusões pontuais durante o exercício que apontam para a
existência do documento.
Em continuidade, com referência aos incisos VIII e IX (tratados em conjunto por pertinência
temática), os quais determinam que esse comitê se reúna, no mínimo trimestralmente, com a
diretoria da instituição, com a auditoria independente e com a auditoria interna para verificar o
cumprimento de suas recomendações ou indagações, inclusive no que se refere ao planejamento
dos respectivos trabalhos de auditoria, e formalize em ata os conteúdos de tais encontros, e o
cumprimento de suas recomendações pela diretoria da instituição, não identificamos registro de
encontros com a Diretoria do BNDES para tratamento das recomendações emitidas e tampouco
que este acompanhamento tenha sido objeto de análise por parte da Auditoria Independente e
da Auditoria Interna.
Conforme já informado neste trabalho, as oportunidades de interação com a auditoria
independente resumem-se à manifestação de sua competência sobre as DFC. Já com a auditoria
interna, os temas abordados envolvem a aprovação do Plano Anual de Atividades de Auditoria
Interna – PAINT e o relato dos trabalhos desenvolvidos, incluindo o relacionamento com órgãos
de controle.
Assim, não identificamos a realização de reuniões – com a Diretoria e com os Auditores
Independentes e Internos – que tivesse por objeto a avaliação do cumprimento das
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recomendações emitidas pelo CAE. Cabe registrar, ainda, que não observamos a efetiva atuação
do CAE no estabelecimento de recomendações, redundando, portanto, em inexistência de
processo de monitoramento destas.
Cabe, sobretudo, ressaltar a existência de inconformidade formal, uma vez que inexiste previsão
dessa atribuição no RI/CAE, apesar de existir previsão no Estatuto do BNDES (art. 28, VII).
Por fim, tratando dos incisos X e XI da Resolução, que determina ao CAE reunir-se com o
Conselho Fiscal e Conselho de Administração, por solicitação dos mesmos, para discutir acerca
de políticas, práticas e procedimentos identificados no âmbito das suas respectivas
competências, bem como a demanda de outras atribuições determinadas pelo Banco Central do
Brasil, temos restrição à avaliação desta atribuição uma vez que o primeiro depende de
provocação do Conselho Fiscal ou do Conselho de Administração, e o segundo, do
estabelecimento de outras atribuições pelo BCB, que não foram objeto do presente trabalho.
Concluindo as avaliações sobre os onze dispositivos da Resolução CMN nº 3.198/2004 e
levando em consideração os apontamentos já efetuados sobre as previsões coincidentes da Lei
nº 13.303/2016 nos incisos II, III, IV, V, VI e VII, acrescentamos a existência de fragilidades
na atuação voltada para o atendimento aos incisos I, VIII e IX, em razão da inexistência de
tratamento claro e objetivo acerca do plano de trabalho do comitê nas atas e da inexistência de
procedimento instituído para o estabelecimento e monitoramento de recomendações.
Em complemento, avaliando o Regimento Interno do CAE aprovado em 06/10/2017,
verificamos neste, em seu art. 7º, o estabelecimento de 28 (vinte e oito) atribuições ao Comitê
de Auditoria. Ressalte-se que, apesar de estarem registrados 30 incisos, há erro material na
numeração, saltando os incisos VII e VIII.
Analisando agora o Regimento Interno do CAE, efetuamos análises sobre onze competências
inexistentes na Lei nº 13.303/2016 e na Resolução nº 3.198/2004, identificadas nos incisos X,
XI, XIX, XXI a XXV e XXVIII a XXX do art. 7º do RI/CAE. Deste modo, as previsões dos
incisos I a VI, IX, XII a XVII, XX e XXVII não serão pontualmente tratadas nesta seção por já
terem sido objeto de avaliação quando da análise das competências previstas nas citadas lei e
resolução.
Iniciamos indicando que as previsões dos incisos X, XXII, XXV, XXVIII e XXX não foram
objeto de avaliação, uma vez que (i) tratam da mera manutenção de documentos à disposição
dos órgãos reguladores (BCB e CVM), (ii) dependem da existência de divergências entre a
auditoria independente e a Diretoria, (iii) requerem o estabelecimento de outras atribuições por
outros órgãos reguladores (CMN, BCB e Comissão Interministerial de Governança Corporativa
e de Administração de Participações Societárias da União – CGPAR), que não foram objeto do
presente trabalho, (iv) dependem da existência de trabalhos de fairness opinion contratados por
demanda do Conselho de Administração, que também não fizeram parte do escopo deste
trabalho, e (v) tratam da atualização do Regimento Interno, que ocorreu em 2017.
Partindo para o inciso XI, verificamos a existência de link específico na seção de consulta às
DFC no qual são disponibilizados os Relatórios da Administração, do Conselho Fiscal e do
Comitê de Auditoria.
Quanto ao inciso XIX do RI, pode-se deduzir que a comunicação só existiria se fossem
identificados casos de inobservância de normas legais e regulamentares que coloquem em risco
a continuidade da instituição, fraude ou erro que afete as demonstrações contábeis. Logo a
inexistência de comunicação decorreria da ausência desses eventos e, deste modo, não
representaria uma impropriedade.
Todavia, tomando como referência os trabalhos de auditoria realizados pela CGU nos
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exercícios de 2015 e 2016 (201601544, 201601927 e 201701442), constam apontamentos
relevantes sobre a gestão do banco, com potencial impacto nas demonstrações contábeis, para
os quais não identificamos comunicação ao CAE por parte da gestão, o que teve como
consequência imediata a inexistência de comunicação dessas questões ao Conselho de
Administração.
Portanto, temos evidência de deficiência no componente de informação e comunicação da alta
governança da instituição que, combinados com uma atuação passiva do CAE na busca por
informações, permitiu que apontamentos relevantes como captura de rendas decorrentes da
diferença de taxa de juros de captação e aplicação junto ao controlados, inexistência de
tratamento do custo fiscal das operações da organização nas demonstrações contábeis,
fragilidades dos indicadores de gestão, gestão de garantias e concentração de elementos de risco
de crédito nas análises de concessões crédito sem a introdução de elementos de objetivos de
fomento, não fossem levados ao conhecimento das instâncias de governança responsáveis pela
supervisão e fiscalização da gestão.
Tais observações afetam inclusive a previsão do inciso XXI, que determina o monitoramento
pelo CAE da implementação das medidas determinadas pelos órgãos reguladores e de controle.
As atas destacam apenas a preocupação do CAE com demandas do controlador (devolução de
recursos ao Tesouro Nacional) e com o julgamento do TCU sobre operações específicas (JBS),
sem evidenciar o efetivo acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos por BCB, TCU e CGU.
No que se refere ao inciso XXIII, que requer avaliação dos relatórios relativos às atividades de
Ouvidoria, as Atas de Reunião Ordinária do CAE de 06/03/2017, de 07/08/2017 e de
01/11/2017 contêm registro de distribuição prévia do Relatório de Atuação da Ouvidoria do
BNDES, sem, contudo, conter informações que evidenciam a efetiva avaliação desses
Relatórios nas duas primeiras. Na terceira ata, há um informe sobre as providências que vêm
sendo tomadas para implantação do “Canal de Denúncias”, previsto no Estatuto do BNDES,
em que foram registradas duas recomendações. Contudo, nesta oportunidade, tal como nas
reuniões anteriores, não há registro da avaliação dos relatórios das atividades de Ouvidoria.
Quanto ao inciso XXIV, que demanda o assessoramento aos Conselhos de Administração do
BNDES e de suas subsidiárias, a análise das atas evidencia que essa atribuição se limita às
reuniões de apresentação das DFC, contando com pronunciamento da auditoria independente.
Esses documentos são extremamente reduzidos, contendo apenas relatos dos temas abordados,
sem apresentar questões levantadas pelo CAE, e em grande parte desprovidos de conteúdo
opinativo.
Por fim, tratando do inciso XXIX, que exige avaliação sobre a adequação das metas e
indicadores do planejamento estratégico proposto, bem como acompanhar o seu desempenho,
identificamos, na Reunião Ordinária do CAE de 08/05/2017, item específico abordando o
Planejamento Estratégico para 2017 (item 7). Contudo, trata-se apenas de relato de
apresentações da Área de Planejamento e Gestão, com registro de solicitação do Presidente do
Comitê de Auditoria para apresentação, na reunião seguinte, do impacto da TLP na Estratégia
Corporativa 2017/2018. Ressalte-se que o assunto teve continuidade na reunião ordinária do
CAE de 07/08/2017, no item 4 - Impactos da alteração da TJLP para TLP sobre os setores da
Economia, mas em nenhum momento restou claro algum registro em ata que objetivamente
tratasse da avaliação das metas e indicadores.
Concluindo as avaliações sobre os onze dispositivos do RI/CAE e levando em consideração os
apontamentos já efetuados sobre as previsões coincidentes da Lei nº 13.303/2016 e na
Resolução nº 3.198/2004, identificamos a existência de fragilidades na atuação voltada para o
atendimento aos incisos XIX, XXI, XXIII, XXIV e XXIX.
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Causa
Competências e responsabilidades inobservadas pelo Comitê de Auditoria.
Falta de definição de estratégia de controle do Comitê de Auditoria para avaliar, direcionar e
monitorar a atuação da gestão.
Produção e/ou disponibilização de informações, que tenham como finalidade apoiar a tomada
de decisão, incompletas ou imprecisas.
Manifestação da Unidade Examinada
Por meio da Nota AJ/SG n° 08/2018, de 03/09/2018, o BNDES apresentou a seguinte
manifestação:
“1. INTRODUÇÃO
Trata-se de Solicitação de Auditoria n° 201800403/13 apresentada pela Controladoria-Geral
da Uniao no Estado do Rio de Janeiro (CGU-R/RJ) no âmbito do Processo n°
0O218.100250/2018-31 da Auditoria Anual de Contas BNDES referente ao exercício de 2017.
A referida solicitação encaminha, em seu anexo, registros elaborados pela equipe de auditoria
da CGU-R/RJ acerca da atuação do Comitê de Auditoria do BNDES (COAUD) a fim de que o
BNDES possa produzir manifestação especifica para cada fato apontado. Neste sentido, a
presente Nota apresenta nas seções seguintes considerações gerais acerca da atuação do
COAUD e esclarecimentos para as constatações consignadas referentes a Lei n°13.303/2016,
a Resolução do Conselho Monetário Nacional n° 3.198/2004 e ao Regimento interno do Comitê
de Auditoria.
2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS A RESPEITO DA ATUAÇÃO DO COMITE DE
AUDITORIA DO BNDES E DOS ÓRGAOS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO DE
2004 A 2017
Primeiramente, é importante destacar que o Comitê de Auditoria do BNDES, quando de sua
criação, por meio do Decreto n.º 5.212, de 22 de setembro de 2004, inicialmente era composto
por três diretores do BNDES. Posteriormente, em agosto de 2007, a composição do Comitê de
Auditoria foi alterada, de forma a atender ao disposto na Resolução do CMN n° 3.416, de 24
de outubro de 2006.
De agosto de 2007 a abril de 2018, quando houve nova alteração na composição do Comité,
no âmbito de mudanças mais gerais para atender a atual legislação e ao disposto no Estatuto
do BNDES, a composição do Comité de Auditoria permaneceu basicamente a mesma.
De fato, dos três membros do Comitê, dois deles permaneceram durante todo esse período.
Apenas um terceiro membro, que renunciou em 2015, foi substituído por outro que permaneceu
até abril de 2018.
Segundo informações prestadas pelo Comitê de Auditoria, ao longo de quase 11 (onze) anos,
a mesma equipe do Comitê de Auditoria adotou os mesmos procedimentos, sem que nunca
tivesse conhecimento de contestação ou recomendação ou por parte da Controladoria Geral
da Uniao - CGU, ou de qualquer outro órgão de controle externo com relação aos exercícios
anteriores a 2017. Ressaltaram também que não há registro de contestação aos procedimentos
adotados entre 2004 e 2007, quando o Comitê era constituído por dirigentes do BNDES.
Os ex-membros do Comitê de Auditoria destacaram que a primeira manifestação/consulta a
respeito dos procedimentos do Comitê se deu pela Solicitação de Auditoria (SA) n°
201701442/10, de 17 de janeiro de 2018, no âmbito das contas dos exercícios de 2016,
Processo n° 00218.101120/2017-34.
Dessa forma, se, ao longo do período 2004-2017, as atividades do Comité jamais sofreram
qualquer reparo ou ressalva, entenderam os ex-membros do Comité que seus procedimentos
estavam adequados, ou que, pelo menos, não foram objeto de contestações ou recomendações,
registrando, ainda, que muitas das contestações apresentadas agora, com relação ao exercício
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de 2017, aplicam-se também a todos os 12 (doze) exercícios anteriores, de 2004 a 2016.
Insta salientar, ainda, que somente a partir de abril de 2018 foram implementadas diversas
das condições que vinham sendo solicitadas pelos membros do Comité, para sua melhor
atuação ao disposto na legislação atual, 0 que demonstra a vontade dos ex-integrantes de
aprimorar ainda mais os seus procedimentos.
A seguir, mostrar-se-ão argumentos e evidências nesse sentido, demonstrando-se que as
constatações consignadas no Anexo a Solicitação de Auditoria n° 201800403/13 podem ser
elucidadas, ainda que eventuais aprimoramentos possam ser implementados.
Cabe informar, ainda, que em 27.04.2018, houve a eleição de novos membros do Comitê de
Auditoria, e que, por conseguinte, os Srs. E. C. L., A. G. e P. R. V. S. não são mais integrantes
do referido órgão colegiado.
3. LEI N° 13.303/2016
Considerando as competências de Comitê de Auditoria Estatutário de empresas públicas e
sociedade de economia mista previstas no §1°, art. 24, da Lei n° 13.303/2016:
“Art. 24. A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão possuir em sua
estrutura societária Comitê de Auditoria Estatutário como órgão auxiliar do Conselho
de Administração, ao qual se reportar é diretamente. § 1° Competira ao Comité de
Auditoria Estatutário, sem prejuízo de outras competências previstas no estatuto da
empresa pública ou da sociedade de economia mista:
I-

Opinar sobre a contratação e destituição de auditor independente;

II - Supervisionar as atividades dos auditores independentes, avaliando sua
independência, a qualidade dos serviços prestados e a adequação de tais serviços as
necessidades da empresa pública ou da sociedade de economia mista;
III - supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, de
auditoria interna e de elaboração das demonstrações financeiras da empresa pública
ou da sociedade de economia mista;
IV - Monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno, das
demonstrações financeiras e das informações e medições divulgadas pela empresa
pública ou pela sociedade de economia mista;
V - Avaliar e monitorar exposições de risco da empresa pública ou da sociedade de
economia mista, podendo requerer, entre outras, informações detalhadas sobre
políticas e procedimentos referentes a:
a) remuneração da administração;
b) utilização de ativos da empresa pública ou da sociedade de economia mista; c) gastos
incorridos em nome da empresa pública ou da sociedade de economia mista,"
VI - Avaliar e monitorar, em conjunto com a administração e a área de auditoria
interna, a adequação das transações com partes relacionadas;
VII - elaborar relatório anual com informações sobre as atividades, os resultados, as
conclusões e as recomendações do Comité de Auditoria Estatutário, registrando, se
houver, as divergências significativas entre administração, auditoria independente e
Comité de Auditoria Estatutário em relação as demonstrações financeiras;
VIII - avaliar a razoabilidade dos parâmetros em que se fundamentam os cálculos
atuariais, bem como o resultado atuarial dos planos de benefícios mantidos pelo fundo
de pensão, quando a empresa pública ou a sociedade de economia mista for
patrocinadora de entidade fechada de previdência complementar. (...)”
3.1. Inciso I
3.1.1 Conteúdo apresentado na Solicitação de Auditoria
“Identificamos pronunciamento específico do CAE sobre a contratação da KPMG
Auditores Independentes e da empresa Grant Thornton Auditores Independentes para
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a execução do trabalho no BNDES e a BNDESPar, respectivamente.
Também importa observar que o Comitê se fundamenta na avaliação técnica realizada
pela comissão de Licitação, no caso da KPMG, e na avaliação efetuada pelos agentes
responsáveis pelo processo de contratação direta da Grant Thorton, sem identificarmos
avaliação meritória por parte do CAE”.
3.1.2. Manifestação do BNDES.
Na reunião do dia 27.03.2017, o Comitê de Auditoria se reuniu a fim de apreciar a contratação
das KPMG Auditores Independentes e da empresa Grant Thornton Auditores Independentes
para a execução do trabalho no BNDES, na FINAME e nos fundos administrados, bem como
na BNDESPAR, respectivamente.
Os antigos membros do Comitê de Auditoria do BNDES, quando da apresentação da matéria,
emitiram parecer sobre a questão, o qual integra a Ata da citada reunião, tendo restado
consignado, expressamente, a manifestação favorável do Comitê a ambas as contratações, com
fulcro (i) na exigência legal de contratação de auditores independentes, a teor do disposto no
artigo 7° da Lei n. ° 13.303/2016; (ii) na existência de processo licitatório para a contratação
da KPMG Auditores independentes, cuja qualificação técnica foi ressaltada expressamente;
(iii) na existência de processo de contratação direta Grant Thornton Auditores independentes,
cuja qualificação técnica também foi ressaltada expressamente; e (iv) no desconhecimento do
Comitê de qualquer fato desabonador sobre a reputação das referidas sociedades.
Veja-se, assim, que a alegação de que não houve avaliação meritória por parte do Comitê de
Auditoria não merece prosperar, tendo os ex-integrantes do referido colegiado emitido opinião
sobre a questão por meio de parecer que integra a ata da referida Reunião Extraordinária de
março de 2017.
Cabe destacar, ainda, que o BNDES e suas subsidiarias integram a Administração Pública
Federal Indireta, devendo, como tal, obediência às normas gerais de licitação e aos princípios
aplicáveis aos processos de licitação, como o princípio da impessoalidade, o princípio da
vinculação ao instrumento convocatório e o princípio do julgamento objetivo. Dessa forma,
não se considera apropriado que o Comitê de Auditoria adentre, de forma mais aprofundada,
em questões relativas ao mérito da contratação de determinadas empresas de auditoria, sob
pena de violação aos referidos princípios da Administração Pública.
Ademais, conforme art. 24, § 1°, inciso I, da Lei 13.303/2016 e art. 7°, inciso I do Regimento
Interno do Comitê, cabe a esse colegiado opinar sobre a contratação de auditor independente,
o que foi devidamente realizado na reunião ocorrida em 27.03.2017.
3.2 - Inciso II
3.2.1 Conteúdo apresentado na Solicitação de Auditoria
“Não identificamos evidências da efetiva supervisão dos trabalhos realizados pelos
auditores independentes, envolvendo as questões de independência, qualidade dos
trabalhos e adequação dos serviços à necessidade da instituição, conforme exigido pela
lei 13.303/2016.
Observamos que há tópico específico para o pronunciamento dos auditores
independentes, entretanto, sem o registro das avaliações efetuadas que evidenciem a
efetiva a suspensão da atuação destes, restringindo-se o CAE a registrar em ata o
agradecimento das apresentações dos auditores independentes e pelos esclarecimentos
prestados. ”
3.2.2 Manifestação do BNDES
No que tange ao referido apontamento, referente à supervisão dos trabalhos dos auditores
independentes, envolvendo as questões de independência, qualidade dos trabalhos e
adequação dos serviços prestados, primeiramente é importante mencionar que
“supervisionar” pode ser interpretado de distintas formas, como "dirigir”, “inspecionar”,
“orientar”.
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Desse modo, dadas as várias acepções do verbo “supervisionar", as evidências de efetiva
supervisão podem ter diferentes naturezas. Esclarecida tal questão, houve a efetiva supervisão
dos trabalhos dos auditores independentes, como restara demonstrado a seguir.
Cabe salientar, nesse ponto, que a atuação do referido colegiado permaneceu a mesma da que
foi sempre adotada, qual seja, os ex-integrantes do Comitê apenas se manifestavam ou se
pronunciavam sobre algum ponto especifico quando consideravam que havia destaques
recomendações a serem registrados ou esclarecimentos a serem feitos.
Resta claro, portanto, que eles atuaram de acordo com a praxe administrativa, adotando a
mesma conduta por eles reiterada ao longo dos anos, sem que se tivesse tido conhecimento de
questionamentos por parte dos órgãos de controle, interno ou externo.
Por tal razão, a alegação de que não houve supervisão dos trabalhos dos auditores
independentes não se mostra correta, uma vez que a ausência de manifestação expressa após
a apresentação dos auditores independentes em reunião, segundo informações prestadas pelos
próprios ex-integrantes do colegiado, apenas demonstrou satisfação em relação ao que foi
apresentado, razão pela qual não houve o registro de eventuais críticas ou recomendações.
Como mais uma evidencia de que o COAUD supervisionava as atividades dos auditores
independentes, segue anexo ata da reunião de 30.01.2018 (ANEXO I), que contém, como um
dos itens da pauta, “Avaliação e supervisão da empresa de auditoria independente (Lei 13.303,
de 30 de junho de 2016, Resolução CMN n.º 3.198, de 27 de maio de 2004, e Estatuto do
BNDES)”.
3.3 inciso III
3.3.1 Conteúdo apresentado na Solicitação de Auditoria
“Conforme se observa, tanto mediante as avaliações das atas quanto pelas informações
apresentadas pela Unidade, a supervisão é exercida mediante o relato dos trabalhos
realizados, sem a efetiva atuação do comitê na atividade de supervisão, que deve
envolver, entre outros tópicos, pronunciamento claro e inequívoco sobre o cumprimento
do cronograma e dos trabalhos definidos no PAINT, o RAINT, a adequação do
orçamento e das propostas de fixação das atribuições e da regulamentação do
funcionamento da Auditoria interna (conforme previsão do inciso XX do art. 7 do
Regimento interno do CAE), a interação com as unidades auditadas, as restrições aos
trabalhos de auditoria e outros temas que entenda relevante para a Auditoria interna e
sobre temas relevantes das DFC.
No que se refere a supervisionar as áreas de controle interno, cabe destacar a Ata de
Reunião Ordinária de 01/11/2017, em que há um item específico abordando a política
de Compliance (ver item 3 da ata), que abrange conceitos amplos de conformidade e
integridade que, por sua vez, contemplam a prevenção a lavagem de dinheiro e o
combate a fraude. Foi informado que, em ambas as dimensões, foram desenvolvidas
políticas, programas e guias. Todavia, somente pela redação da ata não é possível
inferir qual foi efetivamente a atuação e os encaminhamentos do Comitê em relação a
essa apresentação, no que se refere aos controles internos.
3.3.2 Manifestação do BNDES
No que tange à atribuição do Comitê de Auditoria de supervisionar as atividades desenvolvidas
nas áreas de controle interno, de auditoria interna e de elaboração das demonstrações
financeiras, além de serem aplicáveis os argumentos desenvolvidos no item anterior, é preciso
tecer os seguintes comentários.
Primeiramente, é importante destacar que, em praticamente todas as reuniões do Comitê de
Auditoria do ano de 2017, houve a participação do Superintendente da Auditoria Interna do
BNDES, tendo sido apresentados ao Comitê de Auditoria diversos assuntos relacionados aos
trabalhos conduzidos pela referida área, inclusive relativos ao Plano Anual de Atividades da
Auditoria Interna — PAINT.
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Acerca desse tema, cabe ressaltar que o Comitê de Auditoria recebia de forma rotineira
relatórios da Auditoria Interna do BNDES, bem como os demais colegiados do Sistema
BNDES, sendo que alguns deles eram efetivamente apresentados durante as reuniões, sendo
claro que os ex-integrantes do Comitê não se manifestaram expressamente acerca do conteúdo
dos relatórios da Auditoria Interna tão somente porque consideraram satisfatório o andamento
dos trabalhos, não tendo críticas ou recomendações a fazer.
No que tange à alegada ausência de manifestação sobre a adequação do orçamento e das
propostas de fixação das atribuições e da regulamentação do funcionamento da Auditoria
Interna, deve-se destacar que consistem em atribuições constantes do Regimento Interno do
Comitê de Auditoria, aprovado pelo Conselho de Administração do BNDES em 06 de outubro
de 2017. Por tal razão, o fato de o Comitê de Auditoria não ter analisado, durante o exercício
de 2017, a adequação do orçamento, as propostas de fixação de atribuições e a
regulamentação ao do funcionamento da Auditoria Interna anteriormente a edição do seu
Regimento Interno não pode ser utilizado como evidência de eventual não supervisão.
Acerca do tema, é importante registrar que o Regulamento da Auditoria Interna foi
efetivamente aprovado em reunião extraordinária do Comité de Auditoria no dia 24 de janeiro
de 2018 (ANEXO II), e o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna RAINT, referente
ao exercício de 2017, foi aprovado pelo Comitê de Auditoria em 05.03.2018 (ANEXO III).
Ambas as aprovações evidenciam que houve, de fato, a supervisão do colegiado sobre as
atividades da área de auditoria interna.
No que se refere a supervisão das áreas de controles internos, houve a efetiva supervisão dos
mecanismos de controles internos, tendo em vista os fatos relatados anteriormente.
Em relação à supervisão da área responsável pela elaboração das demonstrações financeiras,
no Anexo a Solicitação de Auditoria n° 201800403/13 resta consignado que houve “em
diversas oportunidades, a interação do Comitê em suas reuniões com a área responsável por
sua elaboração, contando com apresentações destas, e identificamos detalhamento das
informações das DFC previamente ao encaminhamento destas para o Conselho de
Administração”, o que demonstra, por si só, que houve a efetiva supervisão da referida área,
não tendo sido registrados debates mais profundos durante a reunião tão somente porque os
antigos membros do Comité de Auditoria, como de praxe, apenas traziam a discussão pontos
que mereciam destaques/criticas/recomendações, como ocorreu na reunião realizada no dia
01.11.2017.
Por derradeiro, é importante salientar que, com o intuito de adequar da melhor forma possível
a condução dos trabalhos do Comité aos ditames da Lei n.º 13.303/2016, da Resolução do
Conselho Monetário Nacional n.º 3.198, de 27 de maio de 2004, e do Estatuto Social do
BNDES, na reunião do dia 30.01.2018 do Comité de Auditoria (ANEXO I), houve a
apresentação de um item especifico acerca desse tema, qual seja: " Atribuições do Comitê de
Auditoria relacionadas a auditoria independente, a auditoria interna, aos controles internos e
a elaboração das demonstrações financeiras.”.
Na referida reunião, o Comitê de Auditoria solicitou o envio a Auditoria Interna do BNDES de
sugestão de documentos ou informações que evidenciem o atendimento a cada um dos itens
analisados.
Diante do exposto, considera-se que o Comitê de Auditoria efetivamente supervisionava o
trabalho das referidas áreas do BNDES, bem como dos auditores independentes, como também
envidava esforços para aprimorar ainda mais a condução dos trabalhos do colegiado.
3.4 inciso IV
3.4.1 Conteúdo apresentado na Solicitação de Auditoria
“De igual modo, ao analisarmos, com foco no inciso IV do art. 24 da lei 13.303/2016
(correspondente ao inciso V do art. 15 da Resolução CMN n° 3.198/2004 e ao art. 7°,
XIV do Regimento Interno aprovado em 06/10/2017), as avaliações efetuadas sobre as
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atas, ordinárias e extraordinárias, e os relatórios emitidos pelo CAE, não identificamos
evidências que nos permitam afirmar que a atuação do Comitê Auditoria durante o
exercício de 2017 observou a competência de monitoramento da qualidade e da
integridade dos mecanismos de controle interno e das informações e medições
divulgadas pela empresa.
Ressalva deve ser feita as demonstrações financeiras, tendo em vista que identificamos,
em diversas oportunidades, a interação do Comitê em suas reuniões com a área
responsável por sua elaboração, contando com apresentações destas, e identificamos
detalhamento das informações das DFC previamente ao encaminhamento destas para
o Conselho de Administração.
Contudo, em que pese a ressalva acima, as atas e os relatórios são esvaziados em
conteúdo opinativo no que se refere a qualidade e integridade dos mecanismos de
controle interno e das DFC, contando, mormente, com a descrição das apresentações
efetuadas ou das contas entendidas como relevantes das DFC.”
3.4.2 Manifestação do BNDES
No que toca à atribuição de monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle
interno, das demonstrações financeiras e das informações e medições divulgadas pela empresa
pública ou pela sociedade de economia mista, tal atividade era efetiva na medida em que
apresentações periódicas eram feitas pelas áreas responsáveis nas reuniões e que contava
também, via de regra, com a participação dos titulares das áreas de auditoria interna e de
finanças, praticamente como rotina.
Sobre esse tópico, como já ressaltado no item anterior, o Comité de Auditoria já efetivamente
monitorava a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno, das
demonstrações financeiras e das informações e medições divulgadas pelas empresas do
Sistema BNDES, e envidava esforços para aprimorar ainda mais a condução dos trabalhos do
colegiado, como demonstrado pela leitura da Ata da Reunião do dia 30.01.2018 (ANEXO I).
3.5 Inciso V
3.5.1 Conteúdo apresentado na Solicitação de Auditoria
“A leitura das atas dos exercícios de 2016 e 2017 novamente evidencia que as
atividades se resumem a apresentações da Área de Gestão de Risco, sem
pronunciamento meritório do CAE.
Observa-se, registro em ata de 01/11/2017, que há ponto específico realçando o escopo
dos trabalhos da Área de integridade e Gestão de Riscos, em que se apresentam o risco
operacional, o risco de mercado e o risco de crédito. Todavia, somente pela redação
da ata não é possível verificar qual foi efetivamente a avaliação do Comitê, no que se
refere a avaliação e ao monitoramento das exposições de risco da empresa, uma vez
que não houve registro dos encaminhamentos nem de providências demandadas.
Por sua vez, o Relatório do CAE de 06/03/2017 menciona o desenvolvimento de
atividades relacionadas ao acompanhamento e à avaliação da gestão de riscos, contudo
sem detalhar como esta atividade foi executada.”
3.5.2 Manifestação do BNDES
No que se refere a competência do Comitê de Auditoria de avaliar e monitorar exposições de
risco da empresa pública ou da sociedade de economia mista, podendo requerer, entre outras,
informações detalhadas sobre políticas e procedimentos referentes a: a) remuneração da
administração; b) utilização de ativos da empresa pública ou da sociedade de economia mista;
e c) gastos incorridos em nome da empresa pública ou da sociedade de economia mista, é
importante consignar que, além dos pontos destacados na ata da reunião do dia 01.11.2017 e
no relatório do Comitê de 06.03.2017, houve a efetiva avaliação e monitoramento das
exposições de riscos das empresas do Sistema BNDES.
Isso fica nítido quando, por exemplo, o Comitê de Auditoria solicitou que fosse realizada
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apresentação sobre os aspectos legais da devolução de recursos para o Tesouro Nacional sob
o ponto de vista da Lei de Responsabilidade Fiscal (Atas da reunião de 06.03.2017 e
27.03.2017), bem como apresentação sobre os impactos da mudança da taxa de juros da TJLP
para TLP, com solicitação de realização de estudo sobre o fluxo e a projeção da TLP no futuro
(Ata da Reunião Ordinária de 08.05.2017). Ademais, houve apresentação especifica sobre
risco de crédito, finda a qual foi solicitada outra apresentação sobre o tema, para fins de
acompanhamento (Ata da Reunião Ordinária de 08.05.2017), além de apresentação sobre o
Processo de Devolução de Recursos para o Tesouro Nacional e os impactos no BNDES, em
que restou registrada a preocupação em relação a previsão de 2018 para as disponibilidades
de caixa, e a preocupação com a iminente perda patrimonial ocasionada peias devoluções ao
FAT e ao Tesouro Nacional (Ata da Reunião Ordinária de 01.11.2017).
Os assuntos supramencionados são apenas exemplos de evidências de que havia de fato o
monitoramento dos riscos das empresas integrantes do Sistema BNDES, razão pela qual se
considera que houve o registro de encaminhamentos e providências demandadas, durante as
reuniões realizadas em 2017.
3.6 Inciso VI
3.6.1 Conteúdo apresentado na Solicitação de Auditoria
“Não identificamos registros do Comitê para o atendimento a esta competência em
nenhuma ata do exercício de 2017.”
3.6.2 Manifestação do BNDES
No que tange à atribuição de avaliar e monitorar, em conjunto com a administração e a área
de auditoria interna, a adequação das transações com partes relacionadas, é preciso destacar
que a Política de Transações com Partes Relacionadas do Sistema BNDES somente foi
aprovada pelo BNDES em 07.11.2017, por meio da Decisão CA BNDES n.º 38/2017 (ANEXO
IV).
Assim, como não havia efetivamente, no âmbito do Sistema BNDES, uma Política de
Transações com Partes Relacionadas, cuja edição se tornou obrigatória em razão do disposto
no artigo 8°, inciso VII, da Lei n.º 13.303/2016, não há qualquer irregularidade na atuação do
Comitê de Auditoria a ser apontada.
Acerca do tema, é importante consignar o disposto no artigo 23 do Decreto-Lei n° 4.657, de 4
de setembro de 1942 (Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro), com a redação dada
pela Lei n.° 13.655, de 25 de abril de 2018, mais conhecida como a Lei de Segurança Jurídica,
in verbis:
Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer
interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo
novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição
quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja
cumprido de modo proporcionai, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses
gerais.
Faz-se imperioso destacar, ainda, que, durante o ano de 2017, a Lei n. º 13.303, de 30 de junho
de 2016, havia sido editada há apenas alguns meses, razão pela qual o próprio Poder
Legislativo estabeleceu um prazo de 24 (vinte e quatro) meses para que as empresas públicas
e sociedades de economia mistas se adaptassem as suas disposições, senão vejamos:
“Art. 91. A empresa pública e a sociedade de economia mista constituídas
anteriormente a vigência desta Lei deverão, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses,
promover as adaptações necessárias a adequação ao disposto nesta Lei"
Nesse sentido, os ex-integrantes do Comitê de Auditoria, bem como o próprio BNDES, à época,
ainda estavam adotando os procedimentos necessários a adaptação aos ditames constantes da
Lei n.º 13.303/2016, não havendo que se falar em impropriedade na conduta do Comitê de
Auditoria, em razão do disposto no supracitado dispositivo legal.
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3.7 inciso VII
3.7.1 Conteúdo apresentado na Solicitação de Auditoria
“Efetuamos a leitura das atas e dos Relatórios semestrais elaborados pelo Comitê, e
entendemos que as informações consignadas nesses relatórios atendem parcialmente a
previsão legislativa, visto que não identificamos elementos que informem sobre “as
conclusões e as recomendações do Comitê de Auditoria Estatutário.”
3.7.2 Manifestação do BNDES
No que tange à competência de elaborar relatório anual com informações sobre as atividades,
os resultados, as conclusões e as recomendações do Comitê de Auditoria Estatutário,
registrando, se houver, as divergências significativas entre administração, auditoria
independente e Comité de Auditoria Estatutário em relação às demonstrações financeiras, os
relatórios semestrais elaborados pelos membros do Comitê traduziram todos os comentários
considerados pertinentes pelos ex-membros do Comité de Auditoria, no âmbito de sua
discricionariedade administrativa.
3.8 Inciso VIII
3.8.1 Conteúdo apresentado na Solicitação de Auditoria
“Não identificamos, nas análises efetuadas sobre as atas e os relatórios emitidos pelo
CAE em 2016 e 2017, atuação do órgão voltada para a avaliação da razoabilidade dos
parâmetros em que se fundamentam os cálculos atuariais e sobre o resultado atuarial
dos pianos de benefícios mantidos pela entidade fechada de previdência complementar
patrocinada pelo BNDES.”
3.8.2 Manifestação do BNDES
No que tange à ausência de atuação do órgão voltada para a avaliação da razoabilidade dos
parâmetros em que se fundamentam os cálculos atuarias e sobre o resultado atuarial dos
planos de benefícios mantidos pela entidade fechada de previdência complementar
patrocinada pelo BNDES, embora não tenha sido evidenciada em reuniões do Comitê de
Auditoria, a avaliação de tais assuntos, pode-se afirmar que estavam sendo acompanhados
pelos ex-integrantes do referido colegiado.
De fato, na Ata da 43ª. Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal do BNDES, de 27 de janeiro
de 2017 (ANEXO V), resta comprovado que os ex-membros do Comitê de Auditoria tiveram
acesso a apresentações relativas aos itens “Análise Conjuntural da FAPES”, "Plano de
Equacionamento do Déficit Técnico de 31.12.2015”, “Demonstrativo de Resultados de
Avaliação Atuarial — DRAA e Abonos"; e “Provisão do Plano de Previdência", tendo inclusive
participado das discussões, o que demonstra que o Comitê vinha acompanhando a questão.
Segundo os ex-membros do Comité de Auditoria, é importante mencionar que o COAUD
acompanhava, de forma permanente, em especial, as negociações do débito da ordem de R$ 4
bilhões do BNDES para com a FAPES. Tal valor não foi contabilizado no balanço do BNDES,
sujeito a aprovação da SEST, com o que concordou a Auditoria Externa, considerando tal
procedimento correto. Neste caso, a exemplo de outros, não tendo havido qualquer
irregularidade, não houve manifestação formal do COAUD.
Não obstante tal fato, é importante registrar que o BNDES e o seu Comitê de Auditoria, durante
o exercício de 2017, ainda estavam em processo de adaptação as exigências constantes da Lei
n.º 13.303/2016, não devendo, por conseguinte, serem apontadas impropriedades no âmbito
da presente Solicitação de Auditoria.
4 - RESOLUÇÃO CMN N° 3.198/2004
No que tange às disposições fixadas pelo Conselho Monetário Nacional acerca das atribuições
do Comitê de Auditoria de instituições financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil:
“Art. 15. Constituem atribuições do Comitê de auditoria:
I - estabelecer as regras operacionais para seu próprio funcionamento, as quais devem
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ser aprovadas pelo conselho de administração ou, na sua inexistência, pela diretoria
da instituição, formalizadas por escrito e colocadas disposição dos respectivos
acionistas ou cotistas;
II - recomendar, a administração da instituição, a entidade a ser contratada para
prestação dos serviços de auditoria independente, bem como a substituição do
prestador desses serviços, caso considere necessário;
III - revisar, previamente à publicação, as demonstrações contábeis semestrais,
inclusive notas explicativas, relatórios da administração e parecer do auditor
independente;
IV - avaliar a efetividade das auditorias independente e interna, inclusive quanto a
verificação do cumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis a instituição,
além de regulamentos e códigos internos;
V - avaliar o cumprimento, pela administração da instituição, das recomendações feitas
pelos auditores independentes ou internos;
VI - estabelecer e divulgar procedimentos para recepção e tratamento de informações
acerca do descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis a instituição,
além de regulamentos e códigos internos, inclusive com previsão de procedimentos
específicos para proteção do prestador da confidencialidade da informação;
VII - recomendar, a diretoria da instituição, correção ou aprimoramento de políticas,
práticas e procedimentos identificados no âmbito de suas atribuições;
VIII - reunir-se, no mínimo trimestralmente, com a diretoria da instituição, com a
auditoria independente e com a auditoria interna para verificar o cumprimento de suas
recomendações ou indagações, inclusive no que se refere ao planejamento dos
respectivos trabalhos de auditoria, formalizando, em atas, os conteúdos de tais
encontros;
IX- verificar, por ocasião das reuniões previstas no inciso VIII, o cumprimento de suas
recomendações pela diretoria da instituição;
X - reunir-se com o conselho fiscal e conselho de administração, por solicitação dos
mesmos, para discutir acerca de políticas, práticas e procedimentos identificados no
âmbito das suas respectivas competências;
Xi - outras atribuições determinadas pelo Banco Central do Brasil.”
4.3 inciso l
4.3.1 Conteúdo apresentado na Solicitação de Auditoria
“Em consulta ao Portal de Normas do Banco, não identificamos a existência de outras
regras operacionais para o funcionamento do Comitê.
Complementarmente, recorrendo agora ao regimento interno em razão da previsão de
elaboração de um “Plano de Trabalho” para o Comitê, registramos que não
identificamos registro especifico da aprovação do plano de trabalho anual nas atas de
reunião dos exercícios de 2016 e 2017, mas apenas inclusões pontuais durante o
exercício que apontam para a existência do documento”.
4.3.2 Manifestação do BNDES
No que tange à questão ora debatida, deve-se ressaltar que o Comitê de Auditoria, ao longo
de 2017, vinha discutindo a elaboração de uma proposta de piano de Trabalho do Comitê, o
qual, de acordo com o disposto no artigo 7°, inciso XXVI, do Regimento Interno do referido
colegiado, deveria ser aprovado pelo Conselho de Administração do BNDES. Esse tópico
constou, inclusive, como um dos itens de “Assuntos Gerais” da ata da reunião realizada em
07.08.2017.
Acerca do tema, insta salientar que o Conselho de Administração do BNDES em 26.07.2018
aprovou o Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria de 2018, o qual segue em anexo (ANEXO
VI), razão pela qual se encontra sanada qualquer inconformidade nesse sentido.
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4.4 Incisos VIII e IX
4.4.1 Conteúdo apresentado na Solicitação de Auditoria
“Não identificamos registro de encontros com a Diretoria do BNDES para tratamento
das recomendações emitidas e tampouco que este acompanhamento tenha sido objeto
de análise por parte da Auditoria independente e da Auditoria Interna.
Assim, não identificamos a realização de reuniões - com a Diretoria e com os Auditores
independentes e Internos - que tivesse por objeto a avaliação do cumprimento das
recomendações emitidas pelo CAE.
Cabe registrar, ainda, que não observamos a efetiva atuação do CAE no
estabelecimento de recomendações, redundando, portanto, em inexistência de processo
de monitoramento destas. Cabe, sobretudo, ressaltar a existência de inconformidade
formal, uma vez que inexiste previsão dessa atribuição no RI/CAE, apesar de existir
previsão no Estatuto do BNDES (art. 28, VII).”
4.4.2 Manifestação do BNDES
Sobre esse tópico, primeiramente é importante ressaltar a inexistência de inconformidade
formal, uma vez que o Regimento Interno do Comitê de Auditoria expressamente prevê a
realização de reuniões com a Diretoria do BNDES, senão vejamos:
“Art. 16 Os membros do Comité de Auditoria Estatutário deverão cumprir uma jornada
mensal de trabalho de 16 horas semanais e se reunirão:
(...)
III. trimestralmente, com a Diretoria, a Auditoria Interna e a Auditoria independente;
(...)"
Esclarecida tal questão, em que pese não haja registros de reuniões entre a Diretoria e os
membros do Comitê durante o ano de 2017, mas tão somente da participação de alguns
Diretores em algumas reuniões do Comitê de Auditoria, é importante ressaltar que está sendo
agendada uma reunião entre os membros dos dois colegiados para o mês de setembro de 2018.
5 - REGIMENTO INTERNO DO COMITE DE AUDITORIA
Conforme Resolução do Conselho de Administração n° 07/2017-BNDES, o Regimento Interno
do Comitê de Auditoria estabelece em seu artigo 7° as competências deste colegiado:
“Art. 7° Compete ao COAUD, sem prejuízo de outras competências previstas na
legislação própria, reportando-se aos Conselhos de Administração em todos os casos:
I – opinar sobre a contratação e destituição da entidade a ser contratada para
prestação dos serviços de auditoria independente para 0 BNDES e suas subsidiárias;
ll - revisar, previamente à publicação, as demonstrações contábeis semestrais, inclusive
notas explicativas, relatórios de administração e parecer do auditor independente,
relativos ao BNDES e as suas subsidíárias;
III – avaliar a efetividade das auditorias independente e Interna, incluindo-se a
verificação do cumprimento de dispositivos legais e regulamentares aplicáveis ao
BNDES e as suas subsidiarias, além de regulamentos e códigos internos;
IV - avaliar o cumprimento, pela Diretoria do BNDES e de suas subsidiárias, das
recomendações feitas pelo COAUD e pelos auditores independentes ou Internos;
V - estabelecer e divulgar procedimentos para recepção e tratamento de informações
acerca do descumprimento de dispositivos legais e de normativos aplicáveis ao BNDES
e as suas subsidiárias, além de regulamentos e códigos internos, inclusive com previsão
de procedimentos específicos para proteção do prestador da informação, como
anonimato e garantia da confidencialidade;
VI - recomendar a Diretoria do BNDES e de suas subsidíárias correções ou
aprimoramento de políticas, práticas e procedimentos identificados no âmbito de suas
atribuições;
IX - elaborar, conforme determinado no Estatuto Social do BNDES, documento
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denominado Relatório do COAUD, a ser submetido aos Conselhos de Administração e
Fiscal do BNDES e de suas subsidiarias, com informações sobre as atividades,
resultados, conclusões e recomendações do Comitê, registrando eventuais divergências
significativas entre Administração, auditoria independente e Comitê em relação as
demonstrações financeiras, contendo, ainda, as seguintes informações:
a) atividades exercidas no âmbito de suas atribuições, no período;
b) avaliação da efetividade dos sistemas de controle interno do BNDES e de suas
subsidiarias, observado o disposto na legislação vigente e destacando as deficiências
identificadas;
c) descrição das recomendações apresentadas a Diretoria do BNDES e de suas
subsidiarias, destacando as que não foram acatadas, acompanhadas das respectivas
justificativas;
d) avaliação da efetividade das auditorias independente e interna, inclusive quanto a
verificação do cumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis ao BNDES
e as suas subsidiarias, além de regulamentos e códigos internos, destacando as
deficiências identificadas;
e) avaliação da qualidade das demonstrações contábeis relativas aos respectivos
períodos, com ênfase na aplicação das práticas contábeis adotadas no Brasil e no
cumprimento de normas editadas pelo Banco Central do Brasil, destacando as
deficiências identificadas;
X- manter a disposição do Banco Central do Brasil, da Comissão de Valores
Mobiliários - CVM, dos Conselhos de Administração do BNDES e de suas subsidiarias,
o Relatório do COAUD, pelo prazo mínimo de cinco anos, contados de sua elaboração;
XI - publicar, em conjunto com as demonstrações contábeis semestrais, resumo do
Relatório do COAUD, destacando as principais informações contidas nesse
documento;
XII - supervisionar as atividades dos auditores independentes, avaliando sua
independência, a qualidade dos serviços prestados e a adequação de tais serviços as
necessidades do BNDES e de suas subsidiárias;
XIII – supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, de
auditoria interna e de elaboração das demonstrações financeiras do BNDES e de suas
subsidiarias."
XIV - monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno, das
demonstrações financeiras e das informações e medições divulgadas pelo BNDES e por
suas subsidiarias,‘
XV- avaliar e monitorar as exposições de risco da empresa, na forma da Lei n°
13.303/2016;
XVI - avaliar e monitorar, em conjunto com a Administração e a Área de Auditoria
Interna, a adequação das transações com partes relacionadas, na forma da Lei nº
13.303/2016;
XVII - verificar a divulgação das transações com partes relacionadas realizadas pelo
BNDES e suas subsidiarias, nos termos da Legislação em vigor;
XVIII - avaliar a razoabilidade dos parâmetros em que se fundamentam os cálculos
atuariais, bem como o resultado atuarial dos planos de benefícios mantidos pela
entidade fechada de previdência complementar patrocinada pelo BNDES e por suas
subsidiarias;
XIX - comunicar ao Conselho de Administração do BNDES e ao Banco do Central do
Brasil a existência ou as evidências de erro ou fraude representadas por:
a) inobservância de normas legais e regulamentares que coloquem em risco a
continuidade da instituição;
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b) fraudes de qualquer valor perpetradas por dirigentes estatutários da Instituição;
c) fraudes relevantes perpetradas por funcionários da instituição ou terceiros;
d) erros que resultem em incorreções relevantes nas demonstrações contábeis da
instituição.
XX - avaliar o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT), o Relatório
Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAINT), o orçamento e as propostas de
fixação das atribuições e de regulamentação do funcionamento da Auditoria Interna;
XXI - monitorar a implementação das medidas determinadas pelos órgãos reguladores
e de controle;
XXII - avaliar e informar aos Conselhos de Administração do BNDES e de suas
subsidiarias sobre eventuais divergências entre a auditoria independente e as
Diretorias das referidas sociedades, relativas as demonstrações contábeis e aos
relatórios financeiros;
XXIII- avaliar os relatórios relativos as atividades de Ouvidoria;
XXIV - assessorar os Conselhos de Administração do BNDES e de suas subsidiarias no
que concerne ao exercício de suas funções de auditoria e fiscalização;
XXV - observar outras normas que vierem a ser fixadas pelo Conselho Monetário
Nacional, pelo Banco Central do Brasil, pela Comissão interministerial de Governança
Corporativa e de Administração de Participações Societárias da Uniao - CGPAR, pela
Comissão de Valores Mobiliários ou pelos Conselhos de Administração do BNDES e
de suas subsidiarias;
XXVI - estabelecer as regras operacionais e piano de trabalho para seu funcionamento
e submetê-las, bem como as respectivas alterações, a aprovação do Conselho de
Administração;
XXVII - avaliar relatórios destinados ao Conselho de Administração que tratem dos
sistemas de controle interno;
XXVIII - acompanhar os trabalhos de fairness opinion contratados por demanda do
Conselho de Administração, de modo a assegurar que estejam aderentes as melhores
práticas;
XXIX - avaliar a adequação das metas e indicadores do planejamento estratégico
proposto, bem como acompanhar o seu desempenho; e
XXX - propor aos Conselhos de Administração do BNDES e de suas subsidiarias,
sempre que julgar necessário, a revisão deste Regimento interno, observando os
Estatutos Sociais das Empresas do Sistema BNDES e demais documentos aprovados
pelos Conselhos de Administração, bem como a legislação aplicável. (...)”
5.3 Inciso XIX
5.3.1 Conteúdo apresentado na Solicitação de Auditoria
“Tomando como referência os trabalhos de auditoria realizados pela CGU nos
exercícios de 2015 e 2016 (201601544, 201601927 e 201701442), constam
apontamentos relevantes sobre a gestão do banco, com potencial impacto nas
demonstrações contábeis, para os quais não identificamos comunicação ao CAE por
parte da gestão, o que teve como consequência imediata, a inexistência de comunicação
dessas questões ao Conselho de Administração.
Portanto, temos evidencia de deficiência no componente de informação e comunicação
da alta governança da instituição que, combinados com uma atuação passiva do CAE
na busca por informações, permitiu que apontamentos relevantes como captura de
rendas decorrentes da diferença de taxa de juros de captação e aplicação junto aos
controlados, inexistência de tratamento do custo fiscal das operações da organização
nas demonstrações contábeis, fragilidades dos indicadores de gestão, gestão de
garantias e concentração de elementos de risco de crédito nas análises de concessões
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crédito sem a introdução de elementos de objetivos de fomento, não fossem levados ao
conhecimento das instancias de governança responsáveis pela supervisão e fiscalização
da gestão.”
5.3.2 Manifestação do BNDES
Segundo informações prestadas pela Auditoria Interna do BNDES, são elaborados
periodicamente, para o Conselho de Administração (CA) e para o Comitê de Auditoria
(COAUD), “Relatório Mensal de Monitoramento de Recomendações e Determinações” e
“Relatório Trimestral de Atividades da Auditoria Interna" em consonância com o artigo 17
e parágrafos da Instrução Normativa CGU n.° 24, de 17/11/2015.
Ainda segundo a Auditoria Interna do BNDES, nesses relatórios são apresentadas informações
sobre o monitoramento das recomendações e determinações expedidas ao Sistema BNDES,
pelo Ministério da Transparência e Controladoria Geral da Uniao (CGU), pelo Tribunal de
Contas da Uniao (TCU) e pelo Banco Central do Brasil (BACEN), bem como pela própria
Auditoria Interna. Ademais, como também informado, o conteúdo desses relatórios tem por
base as atualizações disponibilizadas pela CGU, por meio do Sistema Monitor, bem como os
relatos fornecidos pelas Áreas do Sistema BNDES responsáveis pelo assunto atinente a
recomendação/determinação, em resposta às solicitações da Auditoria Interna (AT), ou em
atualizações no sistema Tarefas Web, ferramenta utilizada pela Área de integridade,
Controladoria e Gestão de Riscos (AICR), para gerenciamento de demandas endereçadas as
diversas unidades do Banco.
Outrossim, são anexados também aos relatórios trimestrais:
i. Certificado de Auditoria Anual de Contas, que representa a opinião do Sistema de
Controle Interno sobre a exatidão e regularidade, ou não, da gestão e a adequabilidade,
ou não, das pegas examinadas;
ii. Parecer do Dirigente de Controle Interno (CGU), que consigna qualquer
irregularidade ou ilegalidade constatada, indicando as medidas adotadas para corrigir
as falhas identificadas, bem como avalia a eficiência e a eficácia da gestão, inclusive
quanto a economia na utilização dos recursos públicos; e
iii. Pronunciamento Ministerial.
Nos últimos anos, a Secretaria Geral da Área Jurídica do BNDES (AJ/SG) enviava esses
relatórios por meio dos serviços dos Correios; atualmente esse envio ocorre por meio da
plataforma MeetX, que passou a ser utilizada por esta secretaria para aprimorar a forma de
comunicação e colaboração desses colegiados para os quais presta apoio administrativo e
logístico. Note-se que houve registro especifico para exposição acerca do Relatório Trimestral
de Atividades da Auditoria Interna — Sistema BNDES, referente a data-base 31/12/2016,
durante a Reunião Ordinária do COAUD, realizada em 06/03/2017, informando que o material
havia sido encaminhado previamente aos membros do comité para ciência.
Ademais, cabe ressaltar que destaques e detalhamentos necessários a informações constantes
desses relatórios costumam ser informados nas reuniões do COAUD, em seção especifica para
“Apresentação da Auditoria Interna".
Particularmente quanto aos trabalhos de Auditoria Anual de Contas — AAC realizados pela
CGU referentes a gestão do BNDES nos exercícios de 2015 e 2016, para os quais a gestão foi
avaliada como regular em relação aos gestores integrantes do Rol de Responsáveis, a
Auditoria Interna do BNDES informou que considera o relato da CGU de que os trabalhos
referentes a 2016, sob determinação contida na Ordem de Serviço n° 201701442,
incorporaram temas mais relevantes, tratados na Ordem de Serviço n° 201701408, e que os
trabalhos referentes a 2015, sob determinação contida na Ordem de Serviço n° 201601927,
incluiu as oportunidades pontuais de aprimoramento elencadas nos Relatórios de Auditoria n°
201502184 e n° 201601544, sendo os respectivos relatórios de auditoria trazidos na integra
como anexo.
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No que tange a estes trabalhos de Auditoria Anual de Contas — AAC, destaque-se o
encaminhamento, pelo Sistema MeetX, ao Comitê de Auditoria, em 15.06.2018 (ANEXO VII),
e ao Conselho de Administração do BNDES, em 15.06.2018 (ANEXO VIII), do mais
recentemente Relatório Trimestral de Atividades da Auditoria Interna emitido, com data base
31/03/2018, no qual foram incluídos, as folhas 28 e seguintes, o Certificado de Auditoria Anual
de Contas, Parecer do Dirigente de Controle Interno — CGU e Pronunciamento Ministerial Exercícios 2015 e 2016.
Conforme informações passadas pela Auditoria Interna do BNDES, os relatórios mensais
enviados para os referidos colegiados continham as recomendações decorrentes de cada
trabalho de auditoria da CGU, citado na Solicitação de Auditoria n° 201800403/13:
Em 13.02.2017, o BNDES recebeu, por meio do Oficio n° 2354/2017/GAB/RJ/Regional/RJCGU, o Relatório da Auditoria Anual de Contas relativa ao Exercício 2015 (Relatório de
Auditoria n° 201601927), o qual traz, no seu Anexo I, o Relatório de Auditoria n° 201601544,
que expediu recomendações nos seus itens 1.1.1.4, 1.1.1.5, 1.1.1.8, 1.1.1.9, 1.1.1.11 e 1.1.1.12.
Todas as recomendações foram inseridas no Relatório Mensal de Monitoramento de
Recomendações e Determinações, emitido com data data-base 28/02/2017 (Anexo IX).
- Em 07.03.2018, o BNDES recebeu, por meio do Oficio n° 3928/2018IGAB/RJ/Regional/RJCGU, de 06/03/2018, o Relatório da Auditoria Anual de Contas relativa ao Exercício 2016
(Relatório de Auditoria n° 201701442), o qual incorpora os achados de auditoria decorrentes
do trabalho conduzido sob o n° 201701408 e trouxe recomendações ao Sistema BNDES nos
seus itens 1.1.1.5 e 1.1.2.1.
Todas as recomendações foram inseridas no Relatório Mensal de Monitoramento de
Recomendações e Determinações, emitido com data-base 31/03/2018 (Anexo X). Por fim, a
Auditoria Interna do BNDES reiterou que, a partir das datas de recebimento oficial dos
relatórios finais no BNDES, inicia-se o monitoramento regular das recomendações junto as
Áreas responsáveis pelo assunto atinente, sendo o andamento desse processo relatado
periodicamente para o Conselho de Administração e para o Comitê de Auditoria.
Inciso XXI
5.3.3 Conteúdo apresentado na Solicitação de Auditoria
“As atas destacam apenas a preocupação do CAE com demandas do controlador
(devolução de recursos ao Tesouro Nacional) e com o julgamento do TCU sobre
operações específicas (JBS), sem evidenciar o efetivo acompanhamento dos trabalhos
desenvolvidos pela CGU, BACEN e TCU.”
5.3.4 Manifestação do BNDES
No que tange a alegada inexistência de efetivo acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos
pela CGU, BACEN e TCU, não merece prosperar a referida alegação, pois na reunião do dia
07.08.2017 houve apresentação especifica da área de Auditoria Interna perante o Comitê de
Auditoria, relatando o relacionamento do Sistema BNDES com CGU, TCU e BACEN, o que
demonstra o acompanhamento da questão pelo Comitê de Auditoria.
É importante ressaltar que os ex-membros do Comitê apenas continuaram a conduzir as suas
reuniões da mesma forma que foram sempre conduzidos, em respeito a praxe administrativa,
não registrando críticas/recomendações quando se mostravam satisfeitos com o que era
apresentado, o que não se teve conhecimento de ter sido objeto de apontamentos anteriores
por quaisquer órgãos de controle.
5.4 Inciso XXIII
5.4.1 Conteúdo apresentado na Solicitação de Auditoria
“As Atas de Reunião Ordinária do CAE de 06/03/2017, de 07/08/2017 e 01/11/2017
contém registro de distribuição prévia do Relatório de Atuação da Ouvidoria do
BNDES, sem, contudo, conter informações que evidenciam a efetiva avaliação desses
Relatórios nas duas primeiras. Na terceira ata, há um informe sobre as providências
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que vem sendo tomadas para implantação do “Canal de Denúncias", previsto no
Estatuto do BNDES, em que foram registradas duas recomendações. Contudo, nesta
oportunidade, tal como nas reuniões anteriores, não há registro da avaliação dos
relatórios das atividades de Ouvidoria.”
5.4.2 Manifestação do BNDES
No que tange ao apontamento em tela, mais uma vez é importante ressaltar que os ex
integrantes do Comitê de Auditoria continuaram a conduzir os seus trabalhos da mesma forma
que sempre fora realizado, isto é, não faziam apontamentos, salvo quando consideravam que
eventuais ajustes/recomendações críticas eram necessários, o que não significa não ter havido
uma avaliação dos relatórios das atividades da Ouvidoria.
Saliente-se que o Comitê de Auditoria não tem conhecimento de qualquer recomendação da
CGU ou de outro órgão de controle no sentido da necessidade de mudança de procedimento,
o que parecia indicar que não havia quaisquer aprimoramentos a serem feitos na sua atuação.
Dessa forma, quando o Comitê de Auditoria teve acesso aos referidos relatórios, consoante o
disposto no artigo 13, parágrafo único, da Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º
4.433, de 23 de julho de 2015, acompanhou as atividades do referido órgão, não tendo
considerações maiores a fazer, no caso concreto.
5.5 Inciso XXIV
5.5.1 Conteúdo apresentado na Solicitação de Auditoria
“A análise das atas evidencia que esta atribuição se limita às reuniões de apresentação
das DFC, contando com pronunciamento da auditoria independente. Esses documentos
são extremamente reduzidos, contendo apenas relatos dos temas abordados, sem
apresentar quais as questões foram levantadas pelo CAE e em grande parte desprovidos
de conteúdo opinativo.”
5.5.2 Manifestação do BNDES
No que tange ao apontamento ora analisado, são pertinentes os argumentos desenvolvidos em
item 5.4.2, uma vez que os ex-integrantes do Comitê de Auditoria, bem como as próprias
empresas do Sistema BNDES, ainda estavam analisando a melhor forma de se adaptarem aos
novos normativos editados.
Acerca do tema, e importante mencionar que, desde maio de 2018, os novos integrantes do
Comitê de Auditoria do Sistema BNDES vêm participando das reuniões dos Conselhos de
Administração e Fiscal das referidas sociedades, tendo acesso a todo o material que é
disponibilizado aos referidos colegiados.
Dessa forma, ao menos um dos membros do Comitê de Auditoria tem comparecido as reuniões
tanto dos Conselhos de Administração quanto dos Conselhos Fiscais. Assim, passado o período
de adaptação, pode-se afirmar que o Comitê de Auditoria tem efetivamente assessorado
aqueles órgãos de administração, com ampla participação nos debates durantes as reuniões,
bem como tem buscado ajudar na condução dos trabalhos dos Conselhos Fiscais do Sistema
BNDES.
É importante mencionar também que todo o planejamento e negociações com a Administração
do BNDES para dar condições de cumprimento as novas obrigações do Comité de Auditoria,
cujo prazo de adaptação era de 24 meses para implementação, foram conduzidos pelos
membros anteriores do Comité durante o ano de 2017. Tais condições, dentre outras, referiamse a disponibilização de instalações físicas (espago, mobiliário, etc.), recursos de TI (sistemas,
desktop’s, impressoras) e de pessoal de apoio integralmente dedicado. Note-se, ainda, que a
interface da Administração do Banco com o Comité passou por diversas mãos durante o
período, em decorrência de mudanças dos membros da Diretoria do Sistema BNDES.
Finalmente, nos primeiros meses de 2018, tais providências foram finalizadas e adotadas, 0
que propiciou a nova formação do Comité as condições para o cumprimento das suas
atribuições.
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5.6 Inciso XXIX
5.6.1 Conteúdo apresentado na Solicitação de Auditoria
“Identificamos, na Reunião Ordinária do CAE de 08/05/2017, item específico
abordando o Planejamento Estratégico para 2017 (item 7). Contudo, trata-se apenas
de relato de apresentações da Área de Planejamento e Gestão, com registro de
solicitação do Presidente do Comitê de Auditoria para apresentação, na reunião
seguinte, do impacto da TLP na Estratégia Corporativa 2017/2018. Ressalte-se que o
assunto teve continuidade na reunião ordinária do CAE de 07/08/2017, no item 4 impactos da alteração da TJLP para TLP sobre os setores da Economia, mas em
nenhum momento restou claro algum registro em ata que objetivamente tratasse da
avaliação das metas e indicadores.
5.6.2 Manifestação do BNDES
No que tange ao apontamento supracitado, deve-se mencionar que houve acompanhamento do
desempenho, durante as citadas reuniões, na medida em que o Comitê solicitou que fosse
apresentada analise sobre o impacto da TLP da Estratégia Corporativa já aprovada.
Além disso, segundo as informações prestadas pelos ex-integrantes do Comitê de Auditoria,
não houve debate mais detalhado durante as reuniões tão somente porque os ex-membros
consideraram que não tinham apontamentos a fazer, em seu juízo pessoal discricionário, como
era a praxe administrativa a época dos fatos.
6.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
É possível afirmar que os apontamentos levantados pela CGU-R/RJ decorrem de uma
interpretação das normas aplicáveis ao COAUD construída no sentido de promover melhorias
nos processos e procedimentos do referido órgão estatutário. Trata-se, no entanto, de uma das
possíveis interpretações normativas, não sendo possível deduzir, a partir da interpretação
adotada pela CGU-R/RJ, que as práticas adotadas pelo COAUD ao longo de 2017 não estavam
em conformidade com as normas a ele aplicáveis. Não obstante a disposição do BNDES de
aperfeiçoar os processos e procedimentos do COAUD nos termos dos apontamentos feitos pela
CGU-R/RJ, pode-se dizer que a prática que vem sendo seguida pelo COAUD não infringe
dispositivos da Lei n° 13.303/2016, da Resolução do Conselho Monetário Nacional n°
3.198/2004 ou do Regimento Interno do COAUD.
Como se pode notar, muitos dos apontamentos levantados pela equipe de auditoria da CGUR/RJ, senão todos, recaem sobre processos e procedimentos adotados pelo COAUD há vários
anos de modo reiterado, conhecidos pelos órgãos de controle, sem que houvesse notícia de
questionamentos por parte destes. Nesse sentido, é preciso que a revisão desses processos e
procedimentos tome em consideração as orientações gerais vigentes até a mudança de
interpretação das normas aplicáveis ao COAUD, nos termos do artigo 24 do Decreto-Lei n°
4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro —
“LINDB”).
Assim, novas orientações que vierem a ser estabelecidas pela CGU-R/RJ quanto as práticas do
COAUD devem ter efeitos prospectivos, inclusive com a adoção de regime de transição,
quando for o caso, nos termos do artigo 23 da LINDB. Com efeito, o conteúdo das normas
aplicáveis ao COAUD não possui grau de determinação suficiente quanto as práticas que
devem ser adotadas pelo órgão. Assim, visto que os apontamentos da CGU-R/RJ decorrem de
interpretação e orientações sobre normas de conteúdo indeterminado, recomenda-se que tais
apontamentos tenham efeitos prospectivos, sobretudo se considerarmos que a pratica atual do
COAUD não infringe quaisquer normas a ele aplicáveis.
Diante do exposto, o BNDE: i) solicita sejam considerados na elaboração do Relatório
Preliminar desta Auditoria Anual de Contas BNDES, referente ao exercício de 2017, os
esclarecimentos apresentados das secções 3, 4 e 5 em resposta aos registros constantes do
anexo a Solicitação de Auditoria n° 201800403/13; (ii) permanece a disposição para detalhar
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esses argumentos antes da Reunião de Busca Conjunta de Soluções; (iii) ratifica seu propósito
de continuamente aprimorar a atuação do Comitê de Auditoria do BNDES; e iv) reitera seu
interesse em colaborar com a Controladoria-Geral da Uniao (CGU) e demais órgãos de
controle na defesa do patrimônio público e no incremento da transparência da gestão e no
intuito de fortalecer os instrumentos financeiros de apoio e de esclarecer a sociedade acerca
da importância do apoio do Sistema BNDES para o desenvolvimento da economia brasileira.
Por fim, haja vista o disposto no artigo 85, § 1°, da Lei n. º 13.303/2016 e no artigo 45 do
Decreto n. º 8.945/2016, o BNDES disponibilizara diversos documentos a Controladoria-Geral
da Uniao no Estado do Rio de Janeiro, sendo este órgão de controle interno corresponsável
pela manutenção do seu sigilo.”
Análise do Controle Interno
A partir da manifestação apresentada por meio da Nota AJ/SG nº 08/2018, de 03/09/2018,
elaborada pela Área Jurídica, temos que o banco apresentou considerações gerais acerca da
atuação do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE (Ex-COAUD) e esclarecimentos para os
apontamentos referentes à observância da Lei n°13.303/2016, da Resolução do Conselho
Monetário Nacional n° 3.198/2004 e do Regimento Interno do CAE.
A Unidade alega que o Comitê de Auditoria do BNDES, ao longo de quase 11 (onze) anos,
adotou os mesmos procedimentos, sem que nunca tivesse conhecimento de contestação ou
recomendação por parte da Controladoria Geral da Uniao - CGU ou de qualquer outro órgão de
controle externo com relação aos exercícios anteriores a 2017.
Argumenta, ainda, que pelo fato de as atividades do Comitê jamais terem sofrido qualquer
reparo ou ressalva, entenderam que seus procedimentos estavam adequados, ou que, pelo
menos, não foram objeto de contestações ou recomendações, registrando que muitas das
contestações apresentadas agora, com relação ao exercício de 2017, aplicam-se também a todos
os 12 (doze) exercícios anteriores, de 2004 a 2016.
Tais argumentações não afastam os apontamentos, tendo em vista que o simples fato de não
estar no escopo dos trabalhos de auditoria anteriores não elide a responsabilidade dos gestores
e, sobretudo, de supervisão do Comitê.
O fato de a Unidade alegar que os processos e procedimentos adotados pelo Comitê transcorrem
há vários anos de modo reiterado, e que são conhecidos pelos órgãos de controle, sem que
houvesse notícia de questionamentos por parte destes, não significa que a atuação estava
consistente. Há comandos específicos e objetivos nos normativos mencionados, sendo que os
apontamentos recaem sobre processos e procedimentos adotados pelo CAE, em que, a partir
das atas examinadas referentes ao exercício de 2017, não foi possível evidenciar a sua
suficiência e adequabilidade.
Deste modo, reforça-se que as fragilidades apontadas não se fundamentam apenas em aspectos
interpretativos, mas sim na efetiva deficiência da atuação do CAE em determinadas obrigações
normativamente previstas.
Vale mencionar ainda que em matéria administrativa a adoção reiterada de determinado
procedimento não conduz a sua validade, sinalizando apenas que determinadas práticas de
gestão foram consuetudinariamente incorporadas à organização. Assim, a ausência de exame
auditorial durante todo esse período não significa atestado de suficiência e adequabilidade em
relação à atuação do CAE.
Por fim, apesar de legítima a sinalização de longa data sem avaliação do Órgão de Controle
Interno, tal fato decorre de um amplo contexto no qual o sigilo de informações era a regra no
relacionamento entre o BNDES e este órgão, fato este rompido a partir de 2013.
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Noutra direção, a Unidade alega que deveria ter sido alertada em relação a possível mudança
de orientação no que se refere à interpretação dos normativos. Todavia, nos apontamentos
apresentados, não há que se falar em mudança de orientações da CGU ou em mudança de
interpretação das normas aplicáveis ao COAUD, muito menos no que se refere à aplicação do
Decreto-Lei n° 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução as Normas do Direito
Brasileiro - “LINDB”).
Os apontamentos não decorrem de interpretação ou de novas orientações sobre normas cujo
conteúdo seja indeterminado. Pelo contrário, vários comandos são muito específicos e
determinados, sendo o seu cumprimento facilmente comprovável, o que não restou
evidenciado, dentro do exercício sob avaliação.
Não se trata, portanto, do estabelecimento de novas orientações quanto às práticas do COAUD,
mas sim simples cotejamento entre o rol de atribuições da Unidade e as evidências de atuação.
Ressalte-se que determinados comandos normativos foram, minuciosamente, avaliados pela
CGU, constatando a ausência de evidências que comprovem o cumprimento.
A partir das fragilidades apontadas, o COAUD informa que as práticas adotadas no exercício
de 2017 são as mesmas adotadas nos últimos 12 anos, evidenciando a preocupação com o
tratamento sobre os atos pretéritos, sem que tal abordagem tenha sido suscitada.
Assim, eventuais repercussões sobre as fragilidades aqui listadas deverão ser apuradas caso a
caso, em avaliação específica. Vale mencionar, contudo, que chama a atenção a indicação do
COAUD de que durante todo este período não houve revisão das práticas adotadas por esta
instância de governança, indicando a necessidade de aprimoramento normativo prevendo
revisões periódicas para avaliação da qualidade da atuação, bem como exigência de
cumprimento de requisitos de capacitação continuada.
Logo, a questão não se resume a modular os efeitos temporais sobre as consequências dos
apontamentos, mas joga luz sobre o quão relevante é a avaliação da suficiência e adequabilidade
do assessoramento ao Conselho de Administração.
Com base na Lei nº 13.303/2016, verificou-se que os esclarecimentos prestados aos incisos V
e VII da Lei 13/303/2016 afastam as críticas anteriormente efetuadas. Quanto aos incisos III,
VI e VIII, as informações apresentadas pelo Comitê corroboram os apontamentos anteriormente
efetuados, conforme a seguir descrito.
Quanto ao inciso III, as informações apresentadas pelo COAUD corroboram a crítica quanto à
fragilidade da evidência de atuação, e informam que tal fato se deve ao entendimento dos
agentes à época quanto à suficiência dos andamentos dos trabalhos, sem, contudo, evidenciar
tal medida.
Partindo para o inciso VI, a inexistência de normativo interno definindo o tratamento quanto às
transações com partes relacionadas não é elemento suficiente para justificar a inação Comitê.
Não se trata aqui de atribuição de responsabilidade aos agentes públicos responsáveis pela
implementação do ato, mas tão somente de apontamento quanto à inconformidade frente à
norma, sendo toda a argumentação quanto à LINDB irrelevante para os fatos aqui narrados.
Sobre o inciso VIII, novamente o banco argumenta que não houve registro da atuação do
COAUD sobre o resultado atuarial dos planos de benefícios mantidos pela entidade fechada de
previdência complementar patrocinada pelo BNDES, mas que o tema era adequadamente
tratado, mencionando reuniões do Conselho Fiscal cujas apresentações foram franqueadas aos
ex-membros do COAUD, e menciona o acompanhamento das negociações entre BNDES e
FAPES sobre débitos do primeiro, sem mencionar, por exemplo, o acompanhamento do
Acórdão 2.766/2015 – TCU – Plenário durante o exercício de 2017. Novamente reforça-se a
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necessidade de registro da atuação do COAUD.
Quantos aos incisos I, II, IV e VII há dissenso com a CGU, em relação à adequação das
evidências do cumprimento.
Sobre o inciso I, entende-se que a avaliação do COAUD não está abarcada na avaliação da
qualificação técnica da Lei nº 8.666/1993, devendo esse comitê, por ser detentor de
conhecimentos específicos, opinar meritoriamente sobre a contratação. Outra interpretação
redunda em reconhecer a atribuição da Lei nº 13.303/2016 como letra morta. Saliente-se ainda
que o COAUD nada informa sobre a contratação da Grant Thornton, que não se submeteu ao
processo licitatório.
Quanto ao inciso II, em que pese os esclarecimentos prestados sobre os múltiplos conceitos
atribuídos à atividade de supervisão, não se afasta o caráter descritivo das informações
consignadas nas atas de 2017, sendo oportuno destacar que o incremento na atuação do
COAUD sobre o tema se deu após a provocação da CGU.
Em seguida, tratando do inciso IV, as informações apresentadas não afastam os apontamentos
efetuados pelo Órgão de Controle Interno sobre a atuação do COAUD no exercício de 2017,
sendo identificado, contudo, melhorias na primeira ata de 2018. Ressalva-se que este
documento não fez parte do escopo deste trabalho, de forma que as informações aqui
apresentadas não representam aprovação da atuação do COAUD em 2018.
Partindo para a Resolução CMN n° 3.198/2004, entende-se como satisfatórios os
esclarecimentos prestados quanto aos apontamentos sobre o inciso I, bem como o compromisso
de implementar rotina voltada para o atendimento aos incisos VIII e IX, visando ao efetivo
tratamento junto a Diretoria, auditoria independente e auditoria interna sobre o cumprimento
das recomendações do Comitê. Registre-se, deste modo, que as informações apresentadas pelo
COAUD corroboram o apontamento incialmente efetuado quanto à deficiência da atuação.
Finalizando, recorre-se às considerações sobre o apontamento referente ao inciso XIX do
Regimento Interno, consignado no item 5.3 da Nota em referência.
Considerando o apontamento efetuado na presente auditoria quanto à inexistência de
comunicação, por parte da gestão, ao CAE, levando, por consequência, à ausência de
comunicação, ao Comitê, sobre os trabalhos de auditoria realizados pela CGU (Relatórios nº
201601544, 201601927 e 201701442), o que, por sua vez, teve como consequência imediata a
inexistência de comunicação dessas questões ao Conselho de Administração, o COAUD recorre
aos trabalhos executados pela Unidade de Auditoria Interna, informando sobre a elaboração
periódica do “Relatório Mensal de Monitoramento de Recomendações e Determinações” e do
“Relatório Trimestral de Atividades da Auditoria Interna” que subsidiam o Conselho de
Administração (CA) e o Comitê de Auditoria (COAUD) sobre a questão, e indicando que há
tratamento do tema nas oportunidades de apresentação da Auditoria Interna.
Ressalva deve ser feita ao apontamento quanto à certificação, uma vez que a gestão do exercício
de 2015 foi objeto de ressalva, enquanto que a gestão de 2016 teve certificação pela
regularidade plena.
Cuidando da manifestação apresentada, nota-se que o COAUD informa que recebe a
comunicação da Auditoria Interna, que, em regra, foca nas recomendações emitidas pela CGU.
Tal fato mitiga eventuais apontamentos sobre a ausência de comunicação ao COAUD por parte
da Gestão, mas não afasta a necessidade de revisão dos procedimentos adotados, uma vez as
normas de auditoria vigentes permitem o tratamento de temas de relevo nos relatórios de
auditoria do Órgão de Controle Interno sem que necessariamente se fixem recomendações.
Vale observar ainda que toda a manifestação do COAUD remete à atuação da Auditoria Interna,
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não informando as suas rotinas e procedimentos internos que garantam o efetivo atendimento à
competência prevista no inciso XIX de seu RI.
Por fim, considerando as informações trazidas pelo COAUD quanto à data de inclusão em pauta
dos trabalhos de auditoria mencionados (15/06/2018), apura-se que os trabalhos de auditoria
sobre a gestão de 2015 (201601544, 201601927) levaram um ano e quatro meses para serem
pautados, e que o relatório relativo a gestão de 2016 levou 3 meses, corroborando o
apontamento quanto ao não cumprimento pleno da previsão regimental.
Recomendações:
Recomendação 1: Incrementar a atuação do Comitê de Auditoria de modo que suas
competências sejam materialmente observadas, ampliando a integração com a alta
administração e os conselhos, documentando as atividades de forma a permitir a verificação da
efetividade de sua atuação.
Recomendação 2: Aprimorar a qualidade dos reportes elaborados para o Comitê de Auditoria
de forma que os relatórios tragam sumários executivos que direcionem a comunicação para os
temas que apresentem maior criticidade.
1.1.2.3 CONSTATAÇÃO
Inconformidade do fluxo de aprovação das Demonstrações Financeiras do BNDES,
permitindo a manifestação extemporânea do Conselho de Administração, com potencial
impacto sobre a independência do auditor externo
Fato
A equipe de auditoria avaliou o fluxo de aprovação das Demonstrações Financeiras do BNDES,
como forma de aprofundar os apontamentos efetuados durante a auditoria anual de contas
referente ao exercício de 2016. Naquela oportunidade, foi abordada a inadequação do
pronunciamento da auditoria independente antes da manifestação do Conselho de
Administração. O que chamou a atenção, na ocasião, foi que, valendo-se da mecânica de
disponibilização de minutas de relatórios e de acordos extracontratuais, o auditor independente
poderia vir a alterar sua posição, caso o Conselho de Administração efetuasse alterações nas
Demonstrações Contábeis emitidas pela Diretoria.
As avaliações efetuadas sobre o fluxo de aprovação das Demonstrações Financeiras do Banco
de 2017 indicaram que a interpretação que os gestores do BNDES têm dado ao art. 19, inciso
VIII, c/c art. 16, inciso VI, do seu estatuto, confere poderes ao Conselho de Administração de
efetuar alterações nas DFs, após a autorização de sua emissão pela Diretoria para subsidiar o
trabalho do auditor independente.
Tal fato pode ser observado pela leitura das notas explicativas do BNDES que, no item 2.1,
esclarece que as “demonstrações financeiras individuais e consolidadas (“Demonstrações
Financeiras”) foram aprovadas para emissão por sua Diretoria em 26 de fevereiro de 2018.
O Conselho de Administração do BNDES manifesta-se posteriormente a emissão das
demonstrações financeiras e possui o poder de alterá-las.”
No fluxo adotado, o relatório do auditor independente acaba sendo emitido antes do
posicionamento do Conselho de Administração, fragilizando a evidência de que o trabalho do
auditor externo foi efetivamente conduzido sobre aqueles demonstrativos “elaborad[o]s e que
pessoas com autoridade reconhecida afirmaram que assumem a responsabilidade sobre essas
demonstrações contábeis”, nos termos da NBC TA 700 (item A69).
Tal fato, que a uma primeira vista pode parecer uma simples desconformidade formal, carrega
em si um potencial para comprometer a independência do auditor externo, visto que cria uma
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etapa de discussão sobre o seu relatório previamente ao posicionamento do Conselho de
Administração.
De outra monta, considerando a adequação da efetiva atuação do Conselho de Administração,
uma vez que carrega consigo a responsabilidade de supervisão dos diretores, temos que o
pronunciamento desse colegiado deve contemplar os atos da diretoria, previamente ao
posicionamento da auditoria independente, o que inclui a elaboração das Demonstrações
Financeiras que servirão de base para o trabalho do auditor externo.
Complementarmente, consultamos os sítios eletrônicos de instituições financeiras do mercado
e, em nenhum dos casos avaliados, identificamos pronunciamento do Conselho de
Administração alterando as Demonstrações Contábeis após a autorização de sua emissão para
fins de realização dos trabalhos do auditor externo.
Destaca-se, conforme já afirmado, que não se busca aqui apenas a adequação de datas do
pronunciamento das instâncias de governança da organização, mas sim deixar delineado o
efetivo empoderamento dos agentes de Governança envolvidos, buscando a melhoria do
gerenciamento de riscos e dos controles internos correlatos ao tema.
Causa
Supervisão geral imprópria dos agentes de governança responsáveis sobre o processo de
elaboração de relatório financeiro do BNDES.
Manifestação da Unidade Examinada
A instituição, por e-mail de 11/07/2018, manifesta-se em relação à Solicitação de Auditoria nº
210800403/09, encaminhando a resposta por meio da Nota Técnica AICR/DEPCO nº 02/2018,
de 09/07/2018, elaborada pela Área de Integridade, Controladoria e Gestão de Riscos (AICR),
a saber:
“1.
Introdução
Em 26 de junho de 2018, a Solicitação de Auditoria nº 201800403/09 foi emitida e
encaminhada ao BNDES. Trata-se de avaliações da CGU quanto à adequação do fluxo de
aprovação das Demonstrações Financeiras do BNDES.
O tema trazido pela referida Solicitação de Auditoria já fora objeto das Solicitações de
Auditoria nº 201800403/02, 201701442/04, 2017701442/10 e 201701442/11 MTFC/CGU,
devidamente respondidas por meio das Notas ACO/DEREI nº 07/2017, de 22/12/2017, ACO nº
05/2018, de 25/01/2018 e ACO nº 06/2018, de 25/01/2018 e ACO/DESOC nº 04/2018,
respectivamente.
2.
Análise da Solicitação de Auditoria
A Solicitação de Auditoria nº 201800403/09, sob análise, apresentou, em seu Anexo,
comentários sobre possível inconformidade do fluxo de aprovações das Demonstrações
Financeiras do BNDES. Em linhas gerais, foi argumentado que a estrutura de governança na
qual a manifestação do Conselho de Administração quanto à aprovação das demonstrações
financeiras do BNDES se dá em momento posterior à divulgação do relatório do auditor
independente comprometeria, potencialmente, a independência da auditoria externa.
Reproduz-se, a seguir, os principais trechos contidos no referido Anexo, acompanhados da
respectiva avaliação por parte deste Departamento.
Trecho 1:
(...) No fluxo adotado, o relatório do auditor independente acaba sendo emitido antes
do posicionamento do Conselho de Administração, fragilizando a evidência de que o
trabalho do auditor externo foi efetivamente conduzido sobre aqueles demonstrativos
"elaborad[o]s e que pessoas com autoridade reconhecida afirmaram que assumem a
responsabilidade sobre essas demonstrações contábeis”, nos termos da NBC TA 700
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(item A69).
Tal fato, que a uma primeira vista pode parecer uma simples desconformidade formal,
carrega em si um potencial para comprometer a independência do auditor externo,
visto que cria uma etapa de discussão sobre o seu relatório previamente ao
posicionamento do Conselho de Administração (...)
Comentários ao Trecho 1:
Os auditores independentes emitem sua opinião sobre as demonstrações contábeis autorizadas
pela Diretoria, uma vez que é o Órgão da administração do BNDES que possui competência
expressa para autorizar a sua emissão, conforme art. 19, VIII do Estatuto Social do BNDES.
Tal data é considerada como aquela que confere estabilidade suficiente às demonstrações
contábeis, uma vez que indica que o trabalho de elaboração das demonstrações está, a partir
dali, concluído. Assim, a auditoria externa possui o conforto necessário para emitir a sua
opinião, de acordo com as disposições regulatórias.
Neste sentido, o item A69 da norma de auditoria NBCTA700 – Formação da Opinião e Emissão
do Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis prevê que:
"A 69. (...) A data de aprovação das demonstrações contábeis para fins das normas
de auditoria, é a primeira data em que as pessoas com autoridade reconhecida
determinam que todas as demonstrações e divulgações que compõem as
demonstrações contábeis foram elaboradas e que pessoas com autoridade
reconhecida afirmaram que assumem a responsabilidade sobre essas demonstrações
contábeis.” (grifou-se)
Dessa forma, não há como ignorar a reunião da diretoria para este fim, pois, conforme
previsão estatutária, a competência para a emissão das demonstrações financeiras, em
primeira instância, é da diretoria do BNDES, conforme trecho de seu estatuto, descrito abaixo:
Art. 19 Compete a Diretoria:
(...)
VIII -autorizar a emissão das demonstrações financeiras, inclusive as trimestrais,
propondo a constituição de reservas e a destinação de resultados, quando houver,
submetendo-as à manifestação do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração,
e, quando necessário, a deliberação da Assembleia Geral; (...)
Os auditores emitem sua opinião sobre as demonstrações financeiras emitidas segundo a
autorização da Diretoria, a quem compete, inclusive, a proposição de constituição de reservas
e a destinação de resultados, conforme se observa do texto acima.
Entende-se que a emissão da opinião do auditor externo antes da manifestação do Conselho
de Administração em nada fragiliza o trabalho dos auditores, uma vez que esta é baseada em
demonstrações devidamente autorizadas pela diretoria do BNDES, a qual assume a
responsabilidade sobre as mesmas, conforme preceitua o item A69 da norma de auditora NBC
TA 700, descrito anteriormente.
Trecho 2:
"(...) De outra monta, considerando a adequação da efetiva atuação do Conselho de
Administração, uma vez que carrega consigo a responsabilidade de supervisão dos
diretores, temos que o pronunciamento desse colegiado deve contemplar os atos da
diretoria, previamente ao posicionamento da auditoria independente o que inclui a
elaboração das Demonstrações Financeiras que servirão de base para o trabalho do
auditor externo.
Complementarmente, consultamos os sítios eletrônicos de instituições financeiras do
mercado e em nenhum dos casos avaliados; identificamos pronunciamento do
Conselho de Administração alterando as Demonstrações Contábeis após a
autorização de sua emissão para fins de realização o dos trabalhosos do auditor
externo.(..)”
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Comentários ao Trecho 2:
Depreende-se da Resolução CMN nº 3.198/2004, art.15, que o Comitê de Auditoria da
Instituição Financeira deve revisar, previamente à publicação das demonstrações financeiras,
o parecer do auditor independente. In verbis:
Art 15. Constituem atribuições do comitê de auditoria:
(...)
(iii) - revisar, previamente a publicação, as demonstrações contábeis semestrais,
inclusive notas explicativas, relatórios da administração e parecer do auditor
independente;
(iv) – avaliar a efetividade das auditorias independente e interna, inclusive quanto à
verificação do cumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à
instituição, além de regulamentos e códigos internos;
De outra parte, sabe-se que o Comitê de Auditoria é órgão auxiliar do Conselho de
Administração, e é a ele vinculado, como pode ser verificado pelos dispositivos que seguem
transcritos:
Resolução CMN nº 3.198/2004
Art. 14. O comitê de auditoria deve reportar-se diretamente ao conselho de
administração ou, na sua inexistência, a diretoria da instituição.
Lei nº 13.303/2016
Art. 24. A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão possuir em sua
estrutura societária Comitê de Auditoria Estatutário como órgão auxiliar do Conselho
de Administração ao qual se reportará diretamente.
Dessa forma, é possível perceber que, caso o Conselho de Administração se manifestasse
anteriormente a publicação do relatório da auditoria externa, conforme proposto na
Solicitação de Auditoria, o Comitê de Auditoria apenas poderia realizar a atribuição
designada pelo CMN posteriormente à manifestação do Conselho de Administração e, assim,
deixaria de cumprir a sua função de órgão de auxiliar às atividades deste.
Entende-se, portanto, que a emissão do parecer dos auditores externos necessariamente deve
se dar em data anterior à reunião do Comitê de Auditoria, que por sua vez deve ocorrer em
data prévia à reunião do Conselho de Administração, em razão da posição de subordinação e
assessoramento do primeiro em relação ao segundo.
Acrescente-se que, de acordo com o estatuto do BNDES, é competência do Comitê de Auditoria
a revisão das demonstrações contábeis, previamente a sua publicação, além da avaliação da
efetividade dos trabalhos do auditor independente e da revisão de seu parecer, conforme
descrito abaixo:
“Art. 28. São atribuições do Comitê de Auditoria:
(...)
II – revisar, previamente à publicação, as demonstrações contábeis semestrais,
inclusive notas explicativas, relatórios de administração e parecer do auditor
independente relativos ao BNDES e suas subsidiárias;
III – avaliar a efetividade das auditorias independente e interna, incluindo-se a
verificação do cumprimento de dispositivos ilegais e regulamentares aplicáveis ao
BNDES e suas subsidiárias, além de seus atos normativos internos; (...)
Por fim, apesar de, por hipótese1, o Conselho de Administração ter o poder de alterar as
demonstrações contábeis, caso isso ocorresse, novas demonstrações contábeis seriam
submetidas à apreciação dos auditores externos, em nada afetando a sua independência.
Trecho 3:
“Destaca-se, conforme já afirmado, que não se busca aqui apenas a adequação de
datas do pronunciamento das instâncias de governança da organização, mas sim
deixar delineado o efetivo empoderamento dos agentes de Governança envolvidos,
Dinheiro público é da sua conta

www.portaldatransparencia.gov.br
50

buscando a melhoria do gerenciamento de riscos e dos controles internos correlatos
ao tema."
Comentários ao Trecho 3:
Diante do exposto, entende-se que o fluxo de aprovação das demonstrações contábeis
atualmente em vigor contempla de modo adequado as atribuições dos agentes de governança
previstas nos normativos aplicáveis ao BNDES enquanto empresa pública e instituição
financeira.
De outra parte, conforme demonstrado nos Comentários ao Trecho 2, demonstramos que a
proposição realizada no âmbito da Solicitação de Auditoria nº 201800403/09 estaria em
conflito com o disposto no do art. 15 III, c/c art. 14, ambos da Resolução CMN nº 3.198/2004.”
_______________
1

Tal como apontado na própria SA, conforme verificado no mercado, esse cenário constitui hipótese remota. No
âmbito do BNDES, não se tem ciência de haver ocorrido.

Análise do Controle Interno
A partir da manifestação apresentada na Nota Técnica AICR/DEPCO nº 02/2018, de
09/07/2018, elaborada pela Área de Integridade, Controladoria e Gestão de Riscos (AICR),
temos que o banco reitera seu posicionamento quanto à adequação do fluxo atualmente adotado,
alegando ainda que a proposta apresentada pela equipe de auditoria desconsidera a necessária
atuação do Comitê de Auditoria Estatutário, o que levaria à inobservância da Resolução nº
CMN nº 3.198/2004.
Tratando das argumentações apresentadas acerca da oportunidade da aprovação das
Demonstrações Contábeis pela Diretoria, o BNDES alega que a atual rotina confere estabilidade
suficiente a esses documentos para o início dos trabalhos dos auditores independentes, e,
portanto, não requer reparos.
Destaca-se que não há divergência técnica quanto a este posicionamento, sendo inclusive tal
aprovação registrada no fluxo de trabalho proposto pela equipe de auditoria.
Ressalva-se, contudo, que a manifestação apresentada não aborda a possibilidade conferida ao
Conselho de Administração de alterar essas demonstrações, mesmo após a aprovação da
Diretoria já ter produzido os seus efeitos de conferir a relativa estabilidade para o início dos
trabalhos do auditor independente.
Assim, temos uma questão relevante a ser enfrentada: se as demonstrações devem ter
estabilidade suficiente para indicar ao auditor externo a possibilidade do início de suas
avaliações, e deseja-se dotar o Conselho de Administração de poderes para a alteração desses
documentos, a medida que concilia esses dois valores (estabilidade das DFC e pronunciamento
do CA) é a antecipação do pronunciamento do Conselho de Administração de modo que este
passe a indicar a desejada estabilidade, não se admitindo alterações extemporâneas sem a
adoção do rito próprio para tal feito (informações subsequentes).
Logo, a afirmação de que “a auditoria externa possui o conforto necessário para emitir a sua
opinião de acordo com as disposições regulatórias” é frágil, uma vez que a opinião da auditoria
independente ficaria sempre à mercê da possibilidade de alteração ulterior pelo conselho,
conforme evidenciado no item 2.1 das Notas Explicativas.
Partindo para o segundo tópico (“Trecho 2” da manifestação), o banco aduz que por força da
Resolução CMN nº 3.198/2005, o fluxo de aprovação das DFC deve contemplar a revisão do
Comitê de Auditoria (órgão auxiliar ao Conselho de Administração) previamente a sua
publicação e que a proposta apresentada pela equipe de auditoria desconsidera tal manifestação,
tornando a atuação do Comitê inócua. O banco informa ainda que a possibilidade de alteração
das DFC pelo CA é remota, sem registros de tal ocorrência.
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De fato, o Comitê de Auditoria não foi contemplado no fluxo proposto, fato este já corrigido
na nova proposta sugerida, que conta com a inserção de atuação do CAE previamente à
manifestação do Conselho de Administração, conferindo, assim, efetividade a sua atuação e
conformidade à Resolução CMN nº 3.198/2004.
Vale reforçar que no novo fluxo proposto, a revisão do CAE se dá sobre as mesmas
demonstrações contábeis aprovadas pela Diretoria, contando com o auxílio do Relatório
Circunstanciado apresentado pelos Auditores Independentes.
Logo, a emissão do relatório circunstanciado (preliminar) dos auditores externos deve se dar
em data anterior à reunião do Comitê de Auditoria, que por sua vez deve ocorrer em data prévia
à reunião do Conselho de Administração (data final), em razão da posição de assessoramento
do primeiro em relação ao segundo, devendo o Relatório Final dos Auditores Externos ser
emitido após o pronunciamento do Conselho de Administração.
Quanto ao argumento de baixa probabilidade de ocorrência de eventos de alteração das DFC
pelo CA após o pronunciamento da Auditoria Independente, temos que tal evento teria alto
impacto na confiabilidade dos documentos financeiros divulgados e expõe os auditores externos
a potencial risco à sua independência.
Por fim, considerando todo o exposto, recorre-se ao Estatuto, que prevê que após a Diretoria
“autorizar a emissão das demonstrações financeiras”, ela deve submetê-las à “manifestação
do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração, [...]”. Logo, tem-se que, estatutariamente
os pronunciamentos dos Conselhos de Administração e Fiscal devem ocorrer após a aprovação
das DFC pela Diretoria, sem que se condicione essa manifestação ao pronunciamento dos
Auditores Independentes.
Em seguida, passando-se aos argumentos finais (“Trecho 3”), o BNDES alega que a atual rotina
de aprovação das DFC “contempla de modo adequado as atribuições dos agentes de
governança” e que o fluxo proposto pela equipe de auditoria estaria em desacordo com a
Resolução CMN nº 3.198/2004.
Quanto à eventual adequação do fluxo, tem-se que os argumentos apresentados pelo banco não
afastam o apontamento deste Órgão de Controle Interno, visto não afastarem os riscos expostos,
em especial o potencial impacto na independência dos auditores independentes decorrente da
autorização de início dos trabalhos sobre demonstrações contábeis precárias.
Em torno do eventual conflito entre a proposta apresentada pela equipe de auditoria e a
Resolução, os ajustes efetuados na proposta em anexo endereçam adequadamente a questão,
corrigindo a não evidenciação da atuação do Comitê de Auditoria no processo.
Recomendações:
Recomendação 1: Ajustar o fluxo de publicação das demonstrações financeiras do BNDES de
forma que a emissão do Relatório do Auditor Independente ocorra após a aprovação pelo
Conselho de Administração (uma vez que este possui poderes para alterá-las), normatizando as
rotinas internas para aprovação, deliberação e publicação desses documentos, que garanta a
participação de todos os agentes de governança competentes.
2 GESTÃO OPERACIONAL
2.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
2.1.1 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS
2.1.1.1 INFORMAÇÃO
Análise da BNDESPAR
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Fato
Na reunião com o TCU sobre as avaliações a serem efetuadas sobre a gestão do exercício de
2017, foi consignado que esta CGU-R/RJ realizaria a análise da conformidade da contabilização
dos investimentos realizados pela BNDESPAR em seus demonstrativos financeiros, atentando
para os eventuais desinvestimentos realizados.
Breve histórico da BNDESPAR
A BNDES Participações S/A é uma das três subsidiárias integrais do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social.
Sua origem remonta ao II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), de 1974, que previu a
criação de mecanismos especiais para a capitalização da empresa privada nacional:
Além do fortalecimento do mercado de ações, serão desenvolvidos outros mecanismos para a
capitalização das empresas privadas nacionais. Esses instrumentos, administrados por
organismos oficiais e, especialmente, pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico
(BNDE), apoiarão a empresa privada nacional por meio de participações minoritárias e sem
direito a voto no seu capital social.1

Já em 1974, o então BNDE criou três subsidiárias: Mecânica Brasileira S.A. (Embramec, CNPJ
00.383.265/0001-16), Financiamento e Participações de Insumos Básicos S.A. (Fibase,
00.383.281/0001-09) e Investimentos Brasileiros S.A. (Ibrasa, 00.383.273/0001-62).
Vale notar que a criação dessas sociedades ocorreu em uma época de ausência de controles
sobre a constituição de subsidiárias de estatais. Nem a Lei nº 5.662/71, que converteu a
autarquia BNDE em empresa pública e deu outras providências sobre seu funcionamento, nem
a Constituição vigente à época (1969) prescreveram regras para a criação de subsidiárias – a
Carta atual, no art. 37, XX, condiciona a criação de subsidiárias a autorização legislativa, em
cada caso, muito embora esse controle tenha sido mitigado pelo Supremo Tribunal Federal
(STF) na ADI 16492.
Por pertinência temática, relata-se que, durante a auditoria, a equipe não identificou a legislação
que concede ao Sistema BNDES a prerrogativa de investir em fundos. De acordo com
manifestação da BNDESPAR a solicitação de auditoria encaminhada pela CGU3, sua atuação
em fundos de investimento não encontra fundamento em lei, e sim no estatuto social da
BNDESPAR e em normas operacionais.
Registre-se, a título de complemento, que nem a Lei nº 5.662/71, nem a lei de criação do banco,
nem as leis que modificaram esses diplomas legais posteriormente à promulgação da
Constituição de 1988 veiculam autorização para o BNDES criar e/ou manter novas subsidiárias
no Brasil.
Em 1982, com a edição do Decreto-Lei nº 1.940, o S de social foi acrescido ao nome fantasia
BNDE, que se tornou BNDES, e a Fibase incorporou a Embramec e a Ibrasa, tendo sua razão
social modificada para BNDES Participações S/A (BNDESPAR).
A referida fusão se deu com a edição, pela Diretoria do BNDES, da Decisão nº 124/824, de
1

Pág. 107 do anexo à Lei nº 6.151/74 (lei de vigência temporária).
Excerto da ementa: “É dispensável a autorização legislativa para a criação de empresas subsidiárias, desde que
haja previsão para esse fim na própria lei que instituiu a empresa de economia mista matriz, tendo em vista que
a lei criadora é a própria medida autorizadora”.
3
Nota Técnica AIEG/SUP nº 08/2018, de 12/09/2018, encaminhada em resposta à Solicitação de Auditoria nº
201800403/14.
4
Assunto: Incorporação das Subsidiárias EMBRAMEC e IBRASA pela FIBASE - Modificação da denominação
da FIBASE para BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR - Eleição de membros para Diretoria, Conselho
2
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30/06/1982, em cumprimento ao disposto na Exposição de Motivos nº 283/82, de 29/06/1982,
dos ministros da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, do Ministério
Extraordinário para a Desburocratização e do Ministério da Fazenda, aprovada na mesma data
pelo então presidente da República.
Embora seja uma sociedade regular e apresente atributos comumente derivados dessa qualidade
(e.g. possui personalidade jurídica e registro no CNPJ, está obrigada ao recolhimento de tributos
e à elaboração de demonstrações financeiras, celebra acordos, possui conselho de administração
e fiscal), a BNDESPAR existe somente do ponto de vista formal, uma vez que ela atua na
própria estrutura do BNDES, meramente rateando custos – note-se que a BNDESPAR não
possui imobilizado (não possui sede própria, seu patrimônio é formado basicamente por ativos
financeiros), pessoal próprio (os funcionários são admitidos em concurso público promovido
pela holding BNDES e a esta se vinculam) e nem mesmo endereço de internet próprio.
Além disso, de acordo com o estatuto do braço de participações, o presidente do BNDES é
também o presidente da BNDESPAR, e a diretoria desta é composta por integrantes da diretoria
do BNDES.
O conselho de administração da BNDESPAR, composto por nove integrantes, é eleito pela
assembleia geral, após indicação do Ministro de Estado supervisor do BNDES (sete membros),
do Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (um membro) e do próprio
banco (um membro). O conselho fiscal, composto por três membros, também é eleito pela
assembleia geral da subsidiária, mas após a indicação do Ministro de Estado supervisor, do
Ministro de Estado da Fazenda e do acionista único.
As operações da BNDESPAR materializam-se basicamente pela aquisição de ações, debêntures
e cotas de fundos, e associam-se ao objetivo de “desenvolvimento econômico e social por meio
do fomento ao mercado de capitais, bem como o incentivo e o apoio a empreendimentos e
operações, abrangidos por seu objeto social” declarado no estatuto da BNDESPAR aprovado
em Assembleia Geral Extraordinária de 29/06/2018.
Seu objeto social, também estatuído, é o seguinte:
I.
II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

realizar operações visando à capitalização de empreendimentos, observados os
planos e políticas do BNDES;
apoiar o desenvolvimento de infraestrutura e sociedades que reúnam perspectivas
de eficiência econômica, tecnológica e de gestão adequadas ao retorno para o
investimento, em condições e prazos compatíveis com o risco e a natureza de sua
atividade;
apoiar o desenvolvimento de novos empreendimentos, em cujas atividades se
incorporem novas tecnologias;
contribuir para o fortalecimento do mercado de capitais, por intermédio do
acréscimo de oferta de valores mobiliários e da democratização da propriedade do
capital de empresas;
administrar e gerir carteira de valores mobiliários, próprios e de terceiros;
apoiar e estruturar processos de desestatização de iniciativa da União e de outros
entes da Federação;
apoiar e estruturar processos de parceria público-privada no âmbito da União e de
outros entes da Federação;
apoiar e estruturar soluções financeiras, em processos de iniciativa da União e de
outros entes da Federação com a iniciativa privada; e

e Conselho Fiscal da BNDESPAR.
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IX.

prestar consultoria especializada, que objetive dar suporte e subsidiar
administradores e gestores de fundos de investimento em direitos creditórios, em
suas atividades de análise e seleção de direitos creditórios para integrarem a carteira
dos respectivos fundos.5

Continuando a tratar de alguns aspectos introdutórios do braço de participações do BNDES,
registra-se que seus Formulários de Referência6 referentes aos exercícios de 2016 e 2017
classificavam a BNDESPAR como sociedade empresária privada, em que pese, a totalidade das
ações pertencer a uma empresa pública. No Formulário de Referência da BNDESPAR de 2018,
com a edição do Decreto nº 8.945/2016, a informação foi alterada, indicando a BNDESPAR
como empresa estatal. O Formulário de 2018 registra que a BNDESPAR não se sujeita ao
regime de falências.
Ao longo dos trabalhos, a possibilidade de a BNDESPAR comprar e vender valores mobiliários
no mercado secundário chamou a atenção da equipe de auditoria: de acordo com os incisos III
e IV do art. 7º do estatuto da BNDESPAR aprovado em assembleia geral extraordinária de
29/06/2018, a companhia pode comprar e vender valores mobiliários no mercado secundário.
A análise de versões anteriores do estatuto social da BNDESPAR demonstra que tal atuação
em bolsa de valores já era prevista anteriormente.
A previsão também consta da Resolução DIR nº 3.254/2017 (Política de Atuação em Mercado
de Capitais – PAMC)7, de acordo com a qual a aquisição, pela BNDESPAR, em bolsa de
valores deve se dar em linha com o planejamento estratégico do Sistema BNDES, bem como
inserir-se em pelo menos uma das seguintes diretrizes: equilíbrio da relação risco/retorno,
lançamento de novos produtos e equilíbrio de parâmetros de gestão de carteira.
Verificou-se também que a aquisição de ações em pregão na bolsa de valores já era uma das
quatro modalidades de atuação do BNDES em renda variável, de acordo com a política que
antecedeu a PAMC, qual seja, a Política de Atuação em Renda Variável (PARV).
Breve histórico da estrutura do BNDES voltada para o mercado de capitais
Em consulta ao Portal de Normas do BNDES, foi possível conhecer o recente histórico da
estrutura associada ao mercado de capitais desde 20038.
De fevereiro de 2003, quando entrou em vigor a Resolução DIR nº 1.041/2003, que aprovou a
organização interna básica (OIB) do BNDES de então, até abril de 20059, não havia uma área
centralizada para a atuação do BNDES em mercado de capitais. As áreas que atuavam nesse
ramo possuíam subunidades responsáveis por ele: a Área Financeira tinha um Departamento de
Mercado de Capitais e a Área de Infra-estrutura, um Departamento de Renda Variável, por
exemplo.

5

O item IX, referente a FIDCs, foi incluído na nova versão do estatuto da BNDESPAR, aprovado em AGE de
12/09/2018, posteriormente ao envio da Solicitação de Auditoria CGU nº 201800403/11, que tratou da atuação do
banco em mercado de capitais.
6
Documentos elaborados para atendimento à Resolução CVM nº 480/2009, e disponíveis em
<https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/relacoes-com-investidores/formularios-de-referenciabndespar>. Acesso em: 10 out. 2018.
7
A PAMC compõe as chamadas Políticas Operacionais do BNDES, descritas em tópico específico desta análise.
8
A única resolução sobre organização interna básica do banco anterior a 2003, encontrada pela equipe no Portal
de Normas do BNDES, foi a Resolução nº 690/1989 de sua diretoria, na qual é possível identificar a existência de
um Departamento de Mercado de Capitais (DEMEC) na Área Financeira e Internacional.
9
Em agosto de 2003, a Resolução DIR nº 1.057/2003 aprovou nova OIB, substituindo a Resolução DIR nº
1.041/2003, e em dezembro de 2003, a Resolução DIR nº 1.066/2003 aprovou no OIB, substituindo a Resolução
DIR nº 1.057/2003.
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Em 05/04/2005, com a modificação da OIB então vigente10, foi criada a Área de Mercado de
Capitais (AMC), que concentrou o tema no Sistema BNDES. Em julho de 2005, a OIB do
BNDES foi consolidada em nova norma11 que manteve a estrutura existente da AMC. A Área
de Mercado de Capitais, assim como as demais áreas, ficou vinculada à diretoria executiva, e
não a uma diretoria específica.
Um esclarecimento se faz necessário neste ponto a fim de lançar luz sobre um aspecto da
governança do BNDES. As resoluções que aprovam as OIBs do banco incluem a seguinte
observação: “As Unidades Fundamentais ficarão subordinadas ao Presidente do BNDES, ou,
por delegação, ao Vice-Presidente e aos Diretores, podendo, cada um deles, a critério do
Presidente, dirigir mais de uma Unidade”.
As áreas do banco são denominadas Unidades Fundamentais. Como todas são vinculadas à
diretoria executiva, ou, a partir de julho de 201612, a uma diretoria específica identificada por
um número, nota-se que as diretorias do BNDES são ocupadas pelo que se conhece por diretores
inominados13, sobretudo se se considerar que os diretores da instituição não possuem funções
fixadas em seu estatuto14. Desse modo, o presidente do banco pode distribuir livremente as
diretorias entre os diretores.
Em 2008 foi criada a Área de Capital Empreendedor (ACE)15, que possuía entre suas
atribuições o fomento, por meio de instrumentos de renda variável, a empresas emergentes, o
que na prática representou uma cisão da AMC. Nesse sentido, basta notar que o Departamento
de Investimento em Fundos (DEINF) e o Departamento de Investimento em Pequenas e Médias
Empresas Inovadoras (DEIN) foram transferidos da AMC para a ACE.16,17
Duas novas consolidações de OIB foram formalizadas em 2009 e em 201218. Em ambas as
ocasiões, a AMC e a ACE, assim como as demais áreas, foram mantidas subordinadas à
diretoria executiva.
Na reestruturação ocorrida em julho de 201619, a Área de Capital Empreendedor (ACE) foi
extinta, ficando a atuação em mercado de capitais novamente concentrada na AMC, que ficou
subordinada à Diretoria “nº 4”.
Uma nova reestruturação foi feita no que concerne a mercado de capitais em agosto de 201720:
a Área de Acompanhamento do Mercado de Capitais (AAMC) foi criada e a Área de Mercado
de Capitais teve sua denominação alterada para Área de Investimento no Mercado de Capitais

10

Refere-se à modificação da Resolução DIR nº 1.066/2003 pela Resolução DIR nº 1.155/2005.
Resolução DIR nº 1.186/2005, que substituiu a Resolução DIR nº 1.066/2003.
12
Com a edição da Resolução DIR nº 3.024/2016, que consolidou a OIB.
13
VILHENA, Paulo Emílio Ribeiro de. Relação de emprego – estrutura legal e pressupostos. São Paulo: LTR,
1999. p. 637-638 apud LIMA, Oscar Brina Corrêa. Sociedade Anônima. 3. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2005. p.
187.
14
O art. 22 do estatuto do BNDES, em tese, estabelece quatro competências para os diretores, porém a leitura
atenta do dispositivo revela tratar-se de comandos genéricos.
15
A criação da ACE consta da Resolução DIR nº 1.587/2008, que modificou a Resolução DIR nº 1.186/2005.
16
A transferência se deu por meio da edição da Resolução DIR nº 1.585/2008, que modificou a Resolução DIR nº
1.186/2005.
17
Por meio da edição da Resolução DIR nº 2.739/2014, houve modificação nas atribuições e denominações dos
departamentos da AMC.
18
Consolidação de agosto de 2009: Resolução DIR nº 1.816/2009; Consolidação de 2012: Resolução DIR nº
2.342/2012.
19
Em 2016, foram editadas duas consolidações: a de julho, por meio da Resolução DIR nº 3.024/2016, e a de
outubro, por meio da Resolução DIR nº 3.061/2016.
20
Resolução DIR nº 3.181/2017, que alterou a consolidação promovida pela Resolução DIR nº 3.061/2016
(substituída em 2017 pela Resolução DIR nº 3.253/2017).
11
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(AIMC).
Dessa forma,
promoveu-se uma desconcentração
por processos
(investimento/acompanhamento), e não por tipo de empresa investida (empresas
emergentes/demais empresas), conforme anteriormente feito.
Ressalta-se que em 2018 ocorreram duas mudanças na estrutura do BNDES voltada à atuação
em mercado de capitais. Destacamos aquela ocorrida em agosto de 201821, que criou as
seguintes áreas: Área de Desestatização e Estruturação de Projetos (ADEP), Área de
Investimentos, Empreendedorismo e Garantias (AIEG) e Área de Gestão de Participações
(AGP).
Alguns aspectos da governança do BNDES em mercado de capitais
O BNDES criou um Comitê de Crédito em 1994. É interessante transcrever o excerto de um
artigo que apresenta o contexto desse momento:
(...) vale mencionar duas alterações na atuação do BNDES após o Plano Real que afetaram
particularmente o acesso das empresas nacionais, “tradicionais e familiares” às linhas de
financiamento do banco. Por um lado, houve um aprofundamento da lógica privada de análise
de crédito na avaliação dos pedidos de financiamento. Em 1994, foi criado o Comitê de Crédito,
que se tornou responsável pela análise dos pedidos de financiamento, a partir da avaliação da
situação financeira e administrativa das empresas, antes de encaminhá-los para o
enquadramento. A partir de 1997, esse comitê passou a ter poder de veto sobre os financiamentos
e, então, a política de crédito do BNDES tornou-se semelhante à dos bancos privados.22

A consulta aos normativos do banco permitiu identificar que outros comitês existiram: Comitê
de Enquadramento23, Carteira de Enquadramento, Carteira Operacional de Enquadramento
(CEREN) e Comitê de Prioridades, que substituiu o Comitê de Crédito com a edição da
Resolução DIR nº 1.124/2004. De acordo com a leitura desse ato, o Comitê de Prioridades
concentrava as atividades de enquadramento e crédito.
Em 2005, o banco substituiu o Comitê de Prioridades pelo Comitê de Enquadramento e Crédito
(CEC). Nesse mesmo ano, também foi criado o Comitê de Mercado de Capitais (CMC)24,25. No
ano de 2012, em setembro, o CEC absorveu o CMC e passou a se chamar Comitê de
Enquadramento, Crédito e Mercado de Capitais (a sigla CEC foi mantida)26, de modo que o
colegiado passou a ocupar-se tanto de decisões sobre operações de crédito como de temas de
renda variável.
Há de se observar que as atribuições do CMC e do CEC de 2012 voltadas para as operações de
mercado de capitais eram bastante enxutas, tendo em vista as próprias competências da
governança da BNDESPAR (Área de Mercado de Capitais, diretoria executiva, etc).
Pouco antes da unificação do CEC, todavia, dois comitês voltados para o tema de renda variável
foram criados no BNDES: o Comitê Operacional da Área de Mercado de Capitais, deliberativo,

21

Resolução DIR nº 3.343/2018.
PRATES, Daniela Magalhães; CINTRA, Marcos Antonio Macedo, FREITAS, Maria Cristina Penido. O papel
desempenhado pelo BNDES e diferentes iniciativas de expansão do financiamento de longo prazo no Brasil dos
anos 90. Economia e Sociedade. Campinas, SP, v. 9, n.2, p. 85-116, dez. 2000.
23
Resolução nº 742/1990. Verificava a adequação às políticas de crédito e operacionais.
24
CEC: Resolução DIR nº 1.143/2005, que revogou a norma do Comitê de Prioridades, a Resolução DIR nº
1.124/2004. CMC: Resolução DIR nº 1.158/2005. Em consulta ao Portal de Normas do BNDES, identificou-se a
criação de um terceiro comitê em 2005, o Comitê de Política Regional (Resolução DIR nº 1.231/2005), extinto em
2008 (Resolução DIR nº 1.551/2008).
25
Esses comitês foram precedidos por outros, como o Comitê de Enquadramento, Carteira de Enquadramento,
Carteira Operacional de Enquadramento (CEREN), Comitê de Crédito e Comitê de Prioridades, que substituiu o
Comitê de Crédito com a edição da Resolução DIR nº 1.124/2004.
26
Resolução DIR nº 2.337/2012, de 18/09/2012.
22
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e o Comitê de Gestão da Carteira da Área de Mercado de Capitais27, não deliberativo.
Em março de 201728, esses comitês foram substituídos pelo Comitê de Avaliação de Operações
(CAO), que foi constituído para
analisar criticamente o valuation de ativos de renda variável elaborado pela Área de Mercado de
Capitais do BNDES ("AMC"), quer seja para avaliar os novos investimentos a serem realizados
pela AMC por meio da subscrição de valores mobiliários, bem como os desinvestimentos que
vierem a ser propostos dos ativos sob sua gestão.

No ano seguinte, em janeiro de 2018, nova mudança, e o CAO foi substituído pelo Comitê de
Avaliação (CAV), cujo objetivo é estabelecer orientações metodológicas e analisar as
avaliações econômico-financeiras de empresas elaboradas pela AIMC e pela AAMC29.
Ainda no contexto da reestruturação de 2018, o CEC voltou a ocupar-se basicamente de
operações de crédito, voltando a intitular-se Comitê de Enquadramento e Crédito30, e dois
comitês afetos a mercado de capitais foram criados: o Comitê Deliberativo de Mercado de
Capitais (CDMC) e o Comitê Consultivo de Mercado de Capitais (CCMC)31.
O regramento atual do CEC está previsto na Resolução DIR nº 3.300/2018, da qual consta que
“As deliberações do CEC não são terminativas, podendo ser revistas pela alçada decisória
competente pela aprovação das operações, nos termos do Estatuto Social do BNDES”, o que
demonstra uma alteração em relação ao poder de veto outrora detido.
Sobre os controles internos do Comitê de Enquadramento de Crédito e Mercado de Capitais (no
exercício de 2017), remete-se a avaliação disponível na Informação 1.1.2.1 deste trabalho
(Avaliação dos Controles Internos Administrativos – Comitê de Enquadramento de Crédito e
Mercado de Capitais).
Políticas Operacionais/Produtos
As chamadas Políticas Operacionais do BNDES (doravante “a PO”) estabelecem regras gerais
para produtos, linhas de financiamento, programas e fundos. A fim de ilustrar como esses
instrumentos se relacionam, transcrevemos alguns trechos da Resolução DIR nº 3.086/2016,
que veicula a PO vigente à época da elaboração deste relatório:
2.1. Produtos
Os Produtos definem as regras gerais de financiamento, subscrição de valores mobiliários e
prestação de garantia.
A partir de cada Produto podem ser criadas Linhas de Financiamento e Programas para
estabelecer regras específicas de acordo com o Beneficiário, setor e/ou empreendimento apoiado.
As regras gerais referentes a cada Produto aplicam-se às Linhas de Financiamento e aos
Programas a ele atrelados, salvo naquilo que estes dispuserem em sentido contrário.
2.2. Instrumentos Financeiros
2.2.1. Linhas de Financiamento
Cada Linha de Financiamento é vinculada a um só Produto e visa a atender a demandas
permanentes de apoio.
As Linhas de Financiamento de um mesmo ou de diferentes Produtos podem ser combinadas em
dois ou mais subcréditos no âmbito de uma operação.
2.2.2. Programas
Os Programas podem se vincular a mais de um Produto e visam a atender a demandas específicas,

27
Instrução de Serviço SUP/AMC nº 01/2012, de 28/03/2012, e Instrução de Serviço SUP/AMC nº 03/2012, de
16/03/2012, respectivamente.
28
Instrução de Serviço SUP/AMC nº 01/2017, de 20/03/2017.
29
Resolução DIR nº 3.261/2018, de 15/01/2018. A extinção do CAO foi feita pela Instrução de Serviço SUP/AIMC
nº 02/2018, de 01/02/2018.
30
Resolução DIR nº 3.289/2018, de 02/04/2018.
31
Os comitês foram criados pela Resolução DIR nº 3.288/2018, de 02/04/2018.
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apresentando prazo de vigência e dotação previamente estabelecidos.
As propostas de criação, prorrogação ou renovação de programas devem incluir um Quadro
Lógico para apoiar o monitoramento e avaliação dos resultados alcançados até o final do seu
prazo de vigência, salvo mediante justificativa acerca da impossibilidade de sua realização ou da
necessidade de utilização de outro instrumento de monitoramento e avaliação.
A critério do BNDES, os Programas podem ser prorrogados no decorrer dos respectivos prazos
de vigência estabelecidos, ou renovados após o fim dos prazos de vigência.
Cada Programa é regido por uma Resolução específica. O conjunto dessas Resoluções forma o
Caderno de Programas.
2.2.3. Fundos
Os Fundos são apoios não reembolsáveis, regidos por Resoluções próprias, que definem suas
condições específicas. O conjunto dessas Resoluções forma o Caderno de Fundos.

No Portal de Normas do BNDES, a PO mais antiga encontrada é aquela constante da Decisão
de Diretoria nº 429/1997, aprovada em reunião de 24/09/1997. A partir de 2003, identificouque que as Políticas Operacionais passaram a ser veiculadas por meio de resoluções de diretoria,
sendo a primeira delas a Resolução 1.067/2003, de 01/12/2003.32
A PO vigente está disposta em dois anexos da Resolução DIR nº 3.086/2016. O primeiro anexo
contém dois capítulos: um contendo orientações básicas, como a supratranscrita definição de
produtos e instrumentos financeiros, descrição das formas de apoio, critérios para classificação
de empresas por porte, relação de itens não apoiáveis e condições de financiamento; outro
descrevendo quatro políticas transversais (Política de Desenvolvimento Regional, Política
Socioambiental, Política de Atuação no Setor de Inovação e Política de Atuação em Mercado
de Capitais33).
De acordo com a Política de Atuação em Mercado de Capitais (PAMC), a atuação do Sistema
BNDES em mercado de capitais é realizada por meio dos seguintes instrumentos: valores
mobiliários de renda variável (investimento direto), valores mobiliários de renda fixa (títulos
de dívida) e participação em fundos de investimento.
Quadro – Instrumentos de mercado de capitais
Instrumento
Tipo
Subscrição de valores mobiliários de
Valores mobiliários de renda variável
renda variável
(investimento direto)
Aquisição em bolsa de valores
Valores mobiliários de renda fixa
(títulos de dívida)
Fundos de investimento
em
Participação em fundos de investimento participações e projetos
Fundos de Crédito
Fonte: Caderno de orientações básicas e políticas transversais.

A descrição sintética de cada um desses instrumentos de atuação em mercado de capitais é a
seguinte:
a) Subscrição de valores mobiliários de renda variável: subscrição, pela
BNDESPAR, em emissão pública ou privada, de ações ou outros valores mobiliários
conversíveis ou permutáveis em ações ou de qualquer modo transformáveis,
resgatáveis ou lastreados em ações (basicamente ações e debêntures conversíveis).
De acordo com a PAMC, a participação da BNDESPAR no capital social das
empresas deverá ser minoritária, transitória e não executiva, e devem ser estabelecidos
32

De acordo com a estrutura do Portal de Normas do BNDES, a diferença entre a decisão e a resolução consiste
no fato de esta ser ato normativo, enquanto aquela é ato não normativo. Há também um tipo de decisão denominado
“DecisãoN”, o que se supõe ser a espécie de decisão que é normativa.
33
Substituta da Política de Atuação em Renda Variável, conforme detalhado a seguir.
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indicadores que visem ao monitoramento e à avaliação dos resultados a fim de medir
o grau de atingimento dos objetivos do investimento.
b) Aquisição em bolsa de valores: aquisição, pela BNDESPAR, de valores mobiliários
de renda variável no mercado secundário.
A BNDESPAR possui uma mesa de operações, sob responsabilidade do
Departamento de Investimento Direto e Mesa de Operações em Renda Variável da
AIEG.
c) Valores mobiliários de renda fixa: atuação do Sistema BNDES com títulos de renda
fixa ofertados em emissões públicas, no mercado primário e secundário (subscrição
de debêntures de mercado e de projetos de infraestrutura e aquisição e negociação de
bonds emitidos por empresas de capital brasileiro).
d) Participação em fundos de investimento: atuação do Sistema BNDES por meio da
subscrição de cotas de fundos de investimento em participações e projetos e fundos
de crédito.
Do segundo anexo da PO constam os produtos do banco, dos quais destacamos os cinco
relativos a mercado de capitais:
•
•
•
•
•

BNDES Títulos Corporativos em Ofertas Públicas (Capítulo 8);
BNDES Fundo de Investimento em Participações e Projetos (Capítulo 9)34;
BNDES Fundos de Crédito Corporativo (Capítulo 10)35;
BNDES Subscrição de Valores Mobiliários em Ofertas Privadas (Capítulo 12); e
BNDES Fundos de Crédito em Infraestrutura (Capítulo 16)36.

No que concerne a debêntures, registra-se que, para projetos de Infraestrutura que já sejam
apoiados via contrato de financiamento direto ou misto, conforme Produto BNDES Finem ou
BNDES Project Finance, e que prevejam a emissão das debêntures, o banco criou a Linha de
Suporte à Liquidez (LSL) para Serviço da Dívida de Debêntures, cujo objetivo é apoiar
emissores “na hipótese de indisponibilidade temporária de liquidez para o pagamento de
parcelas de juros e/ou de principal”.
Associado ao produto BNDES Subscrição de Valores Mobiliários em Ofertas Privadas, estava
o programa BNDES Apoio às Ofertas Públicas em Mercados de Acesso37, que previa a
participação da BNDESPAR em ofertas de valores mobiliários, em mercado de ações ou
mercado de balcão organizado, realizadas por companhias brasileiras cujos valores mobiliários
sejam listados para negociação no “Bovespa Mais”.
Referido produto possui uma norma complementar (Normas Aplicáveis ao Fluxo das
Operações Diretas do Sistema BNDES no âmbito do produto Subscrição de Valores
Mobiliários em ofertas privadas, Resolução DIR nº 3.287/2018), que estabelece regras e
critérios para a entrada do Sistema BNDES em um investimento.
Cabe mencionar também o programa BNDES Títulos Híbridos de Apoio à Inovação (THAI)38,
associado ao produto FINEM, cujo objeto é o apoio a projetos de inovação, por meio da

34
Esse produto substituiu o BNDES Fundos Mútuos Fechados. A alteração foi promovida por meio da Resolução
DIR nº 3.349/2018.
35
Esse produto substituiu o BNDES Fundos de Investimento em Direitos Creditórios. A alteração foi promovida
por meio da Resolução DIR nº 3.302/2018.
36
Produto criado pela Resolução DIR nº 3.302/2018.
37
Criado pela Resolução DIR nº 2.450/2013, de acordo com o qual sua vigência findou em 30/06/2018.
38
Criado pela Resolução DIR nº 2.910/2015.
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subscrição, pela BNDESPAR, de debêntures participativas subordinadas.
Histórico recente sobre o conteúdo de mercado de capitais na PO
O Capítulo 1 das Políticas Operacionais do BNDES vigentes a partir de 2011 (Resolução DIR
nº 2.080/2011) dispunha o seguinte em relação a valores mobiliários:
10.6. Valores Mobiliários
O BNDES pode participar, como subscritor de Valores Mobiliários, em empresas de capital
aberto, em emissão pública ou privada ou em empresas que, no curto ou médio prazo, possam
ingressar no mercado de capitais, em emissão privada. São considerados valores mobiliários
ações; debêntures simples; debêntures conversíveis ou permutáveis por ações; bônus de
subscrição; opções e demais produtos derivativos; cotas de fundos mútuos fechados; e cotas de
fundos de investimento em direitos creditórios - FIDC.
Quando se tratar de operações de subscrição de valores mobiliários, as participações acionárias
decorrentes da subscrição de ações ou da conversão de debêntures serão limitadas a 1/3 (um
terço) do capital total da empresa; no caso de sociedades de porte inferior ou igual ao definido
para Empresa Médias-Grandes, esse limite poderá alcançar 40% (quarenta por cento).

Em 2012, o conteúdo da PO sobre mercado de capitais foi ampliado. Com a edição da
Resolução DIR nº 2.272/2012, o banco substituiu o mencionado item 10.6 pela Política de
Atuação em Renda Variável do Sistema BNDES (PARV), que foi inserida no item 4 do Capítulo
2 do Anexo I de suas Políticas Operacionais. Conforme visto, a PARV passou a ser considerada
uma das políticas que o banco denomina de transversais.
A PARV estabelecia diretrizes para três momentos – investimento, acompanhamento e
desinvestimento –, bem como para a avaliação, sendo relevante notar que as diretrizes de
avaliação figuravam somente entre as diretrizes de desinvestimento.
Por meio da Resolução DIR nº 2.684/2014 (que também inseriu outras modificações na PARV,
consolidando-a), a PARV foi complementada com a Política de Gestão da Carteira de Renda
Variável do Sistema BNDES.
Em 07/12/2016, a PO foi alterada e consolidada na Resolução DIR nº 3.086/2016. Tal versão
também contou com a PARV entre as políticas transversais. Ocorre que, pouco tempo depois
de editada a referida consolidação, a PARV foi alterada pela Resolução DIR nº 3.097/2016, de
28/12/2016, que modificou diretrizes de acompanhamento e excluiu a Política de Gestão da
Carteira de Renda Variável do Sistema BNDES criada pela Resolução DIR nº 2.684/2014.
No fim de 2017, em 27/12, a diretoria do BNDES aprovou a Resolução DIR nº 3.254/2017, que
modificou as Políticas Operacionais do banco (Resolução DIR nº 3.086/2016) no que concerne
a sua atuação em mercado de capitais, e reformulou a PARV, inclusive alterando sua
denominação para Política de Atuação em Mercado de Capitais do Sistema BNDES (PAMC).
Cabe frisar que a política se aplica ao Sistema BNDES, e não somente à BNDESPAR, que é a
subsidiária integral do banco majoritariamente responsável pela atuação em mercado de
capitais: de acordo com suas demonstrações financeiras, o BNDES (holding) e a FINAME
também possuem ações em sua carteira.
Verificou-se também que os objetivos que as operações de mercado de capitais devem possuir
foram alterados, conforme quadro a seguir:
Quadro – Alteração nas políticas operacionais – Objetivos das operações de mercado de capitais1
Objetivos das operações de renda variável (v. Objetivos das operações de mercado de capitais
original da Res. 3086/16)
(Res. 3086/16 alterada pela Res. 3254/17)2
Ampliação da utilização do mercado de capitais por
Fortalecimento da estrutura de capital de empresas
empresas para captação de recursos e por investidores
brasileiras
para aplicação de recursos
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Objetivos das operações de renda variável (v.
original da Res. 3086/16)

Promoção das melhores práticas de gestão,
governança e sustentabilidade
-

Objetivos das operações de mercado de capitais
(Res. 3086/16 alterada pela Res. 3254/17)2
Diversificação da utilização dos instrumentos de
mercado de capitais e desenvolvimento do mercado
Aprimoramento de práticas de gestão, governança,
sustentabilidade e transparência por empresas e
investidores
Incentivo a investimentos que apresentem impactos
positivos para a sociedade
Desenvolvimento da cultura de capital de risco no
País, do empreendedorismo e de empresas inovadoras

Desenvolvimento do mercado de capitais
brasileiro
Criação de valor e equilíbrio da relação
Criação de valor e melhoria da relação risco/retorno
risco/retorno para a Carteira de Renda Variável do
para a carteira de mercado de capitais do Sistema
Sistema BNDES, reforçando a capacidade do
BNDES
BNDES de cumprir seu papel institucional
Fonte: Resoluções citadas.
1. Pelo menos um dos objetivos deve ser atendido, de acordo com a PAMC.

A classificação dos instrumentos adotados no Sistema BNDES também foi modificada,
conforme segue:
Quadro - Alteração nas políticas operacionais – Modalidades de atuação1
Instrumentos de atuação em mercado
Modalidades de atuação em renda
de capitais (Res. 3086/16 alterada pela
variável (v. original da Res. 3086/16)
Res. 3254/17)
Valores mobiliários de renda variável:
subscrição de valores mobiliários de
Subscrição de valores mobiliários
renda variável
Valores mobiliários de renda fixa
Aquisição de ações em pregão na bolsa de Valores mobiliários de renda variável:
valores
aquisição em bolsa de valores
Participação em fundos de investimento
Participação em fundos de investimento
Aquisição de certificados de investimento Fonte: Resoluções citadas.

Carteira
Em 31/12/2017, o Sistema BNDES, notadamente a BNDESPAR, possuía participação
acionária em 106 empresas, possuía conselheiro de administração indicado em duas empresas
das quais não possuía ações, detinha debêntures de 13 companhias, e investia em 45 fundos
(três dos quais exclusivos):
Tabela – Principais valores mobiliários do Sistema BNDES
Saldo contábil em
Ativo
Quantidade
31/12/2017
(R$ bilhões)
Ações de não coligadas1
78 empresas
49,7
Ações de coligadas
30 empresas
15,2
Debêntures
13 empresas
8,2
Cotas de fundos não
42 fundos
1,7
exclusivos
Cotas
de
fundos
3 fundos
3,6
exclusivos
Total
78,4
Fonte: Demonstrações financeiras do BNDES e da BNDESPAR (31/12/17),
Consulta de Fundos da CVM e Nota Técnica AICR/DEPCO n° 06/2018, de
11/09/2018, encaminhada em resposta à SA 15.
1. Incluídas as duas empresas nas quais o Sistema BNDES possuía conselheiro
de administração indicado, sem deter ações.

A fim de analisar a conformidade da contabilização dos investimentos realizados pela
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BNDESPAR em seus demonstrativos financeiros, verificamos os critérios adotados pela
companhia na classificação de coligadas. Solicitamos ao banco relação completa delas, listada
a seguir39:
Empresa
Amata S/A
Brasiliana Participações S/A
BRQ Soluções em Informática
S/A
Centro de Tecnologia Canavieira
S/A
CI&T Software S/A
Cipher S/A
Companhia
Paranaense
de
Energia (COPEL)
ERB S/A
Fibria Celulose S.A.
Granbio Investimentos S/A
Iguá Saneamento S.A.

Quadro – Coligadas da BNDESPAR
% de part. sobre o
capital
Empresa
Total
Votante
9,49
9,49
Marfrig Global Foods S.A.
53,85
50,00
Netuno Alimentos S/A

% de part. sobre o
capital
Total
Votante
33,76
33,76
33,28
-

22,98

22,98

Nortec Química S/A

20,00

20,00

14,95

14,95

Oceana Offshore S/A

20,00

20,00

30,98
23,27

23,27

Padtec S/A
Prática Participações S/A

19,29
9,01

19,29
-

23,96

26,41

Progen S/A

10,01

-

8,31
29,12
15,00

8,31
29,12
15,00

15,82

15,82

Indústria de Alimentos Nilza S/A 35,00

-

JBS S.A.
21,48
21,48
LBR - Lácteos Brasil S/A
30,28
30,28
Lifemed Ind. de Equip. e Art.
22,00
22,00
Med. e Hosp. S/A
Fonte: Demonstrações financeiras da BNDESPAR
11/09/2018, encaminhada em resposta à SA 15.

Quality Software S/A
25,99
25,99
Recepta Biopharma S.A.
14,38
14,38
Stara S/A
10,26
10,26
Sunew
Filmes
Fotovoltaicos
25,74
25,74
Impressos S.A.
Taum Chemie Ind. e Com. de Prod.
36,36
Químicos S/A
Tupy S.A.
28,20
28,20
Unitec Semicondutores S/A
33,02
40,67
Zenvia Mobile Serviços Digitais
12,83
12,83
S/A
(31/12/17) e Nota Técnica AICR/DEPCO n° 06/2018, de

Consta de ponto específico deste relatório a análise da contabilização das sociedades coligadas
em que o Sistema BNDES investe.
Os fundos exclusivos, consolidados nas demonstrações financeiras do BNDES, possuem as
seguintes características:





Fundo BB Juno de Investimento Multimercado Crédito Privado
Investimento no Exterior (CNPJ: 17.397.127/0001-99): 61% do PL está em
compromissadas lastreadas em LFT; 38% está em bonds emitidos por Braskem,
SABESP, Klabin, Gerdau e Usiminas. PL: R$ 344 milhões.
Fundo BB Gaia Fundo de Investimento em Renda Fixa (CNPJ:
10.319.429/0001-08): 99% do PL está em compromissadas lastreadas em LFT.
PL: R$ 3,2 bilhões.
Fundo BB Gaia II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de
Investimento de Renda Fixa (CNPJ: 18.428.556/0001-49): 100% do PL está em
cotas do BB Gaia Fundo de Investimento em Renda Fixa. PL: R$ 17 milhões.

Participações acionárias – movimentação 2017
De acordo com a planilha de 2017 disponível na Central de Downloads do site do banco40, no
referido exercício, o Sistema BNDES realizou o desinvestimento em 12 companhias, tendo
encerrado o exercício de 2017 detendo ações de 106 companhias, e tendo relação com duas
39

A solicitação, feita na SA 15, foi respondida pela Nota Técnica AICR/DEPCO n° 06/2018, de 11/09/2018.
<https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/centraldedownloads>. Planilha carteira-rendavariavel.xlsx. Acesso em: out. 2018.
40
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companhias (CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. e CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.)
nas quais não detinha ações, porém possuía assento no conselho de administração.
Além disso, em 2017, o Sistema BNDES deixou de ser parte no acordo de acionistas da
PROCABLE ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES S.A., e não mais possuía assento no
conselho de administração na OURO FINO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
S.A. – em ambas as companhias, o BNDES não mais possuía ações desde 2016.
As empresas desinvestidas foram as seguintes41,42:













ALTUS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO S.A.
BRASKEM S.A.
CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A. (atual LIQ PARTICIPAÇÕES S.A.)
COSAN LOGÍSTICA S/A
RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL S/A
CPFL ENERGIA S.A.
EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO DO ESTADO DE GOIÁS S/A
(TRANSURB)
EQUATORIAL ENERGIA S.A.
LOJAS AMERICANAS S.A.
LUPATECH S.A.
POLY EASY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
VALLÉE S.A.

Além da saída dessas empresas, o BNDES também desinvestiu do fundo de índice ISHARES
INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL.
Em 2017, houve também outras movimentações na carteira de participações acionárias como
aumento ou redução de participação e saída de conselheiro da BNDESPAR do conselho de
administração/fiscal.
A fim de compreender os critérios adotados pelo BNDES nessas movimentações, selecionamos
uma amostra de quatro empresas. O parâmetro adotado pela equipe na seleção das empresas
levou em conta o fato de elas estarem associadas a dificuldades financeiras (pedido de
homologação de recuperação extrajudicial ou recuperação judicial/extrajudicial).
Com base em consultas realizadas pela equipe em noticiosos e na planilha já mencionada,
disponível no site do BNDES, as movimentações selecionadas foram as seguintes:
desinvestimento na Lupatech S.A., aumento de participação na Lojas Arapuã S.A. e redução de
participação na Tecsis - Tecnologia e Sistemas Avançados S.A. e na TPI Triunfo Participações
e Investimentos S.A.
Recebida a resposta do BNDES com as informações solicitadas sobre a amostra, a equipe foi
informada de que os dados planilhados da Arapuã estavam incorretos. No caso da Tecsis, o
BNDES informou que não houve alienação de ações, e sim diluição em virtude do não exercício
de direito de preferência no aumento do capital social da companhia. Assim, a amostra foi
reduzida para duas empresas/movimentações.

41

Algumas observações sobre essa lista: a Contax fundiu-se com a Ability e alterou o nome para Liq; a Transurb
foi liquidada em 2016; em 2018, transitou em julgado no TJSP o processo 1004136-57.2016.8.26.0068, referente
à dissolução parcial da Poly Easy (saída da italiana NUPIGECO SpA).
42
Em agosto de 2017, a Valepar, sociedade na qual a BNDESPAR possuía participação, foi incorporada pela Vale.
Com a incorporação da Valepar, a participação do Sistema BNDES na Vale aumentou). Essa movimentação não
foi aqui tratada como desinvestimento.
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Lupatech
Consta do resumo executivo que antecede a proposta de desinvestimento43 elaborada pela
equipe de acompanhamento da BNDESPAR em dezembro de 2016 que, à época, a ação valia
R$ 4,51, contra um custo médio de aquisição de R$ 11,15. Entre 2006 e 2016, a ação
desvalorizou 59,5%, enquanto o Ibovespa marcou 43,4% no mesmo período.
Ao contextualizar o desempenho da Lupatech, a equipe da BNDESPAR apontou que ela
possuía grande dependência em relação à Petrobras (85% de seu faturamento provinha da
petrolífera), que se encontrava em fase de forte redução de seu plano de investimentos. A
companhia possuía níveis mínimos de atividade operacional, não apresentava perspectivas de
melhora no curto e médio prazos e não havia a indicação de que importantes contratos seriam
renovados.
“Informações suprimidas por solicitação da unidade examinada em função de sigilo, na forma
do art. 23, VIII, da Lei nº 12.527, de 18/11/2011”.
Na conclusão da proposta de desinvestimento, a equipe de acompanhamento declarou que os
apoios da BNDESPAR atenderam aos seus objetivos, contribuindo para a expansão da
Lupatech e para o fortalecimento de sua estrutura de capital. Ressaltamos que os motivos de
investimento e o acompanhamento de objetivos de investimento não compõem o escopo deste
trabalho.
TPI
Consta do resumo executivo que antecede a proposta de desinvestimento44 elaborada pela
equipe de acompanhamento da BNDESPAR em março de 2017 que, à época, a ação valia R$
4,15, contra um custo médio de aquisição de R$ 11,00. Entre a data do investimento e 2017, a
ação desvalorizou 62,3%, enquanto o Ibovespa marcou de 24,9% no mesmo período.
Ao contextualizar o desempenho da TPI, a equipe da BNDESPAR apontou que ela se
encontrava “em delicada situação financeira em função da alta alavancagem e plano de
negócio de suas principais controladas com alto investimento a realizar e ainda com pouca
geração de caixa”.
Informações suprimidas por solicitação da unidade examinada em função de sigilo, na forma
do art. 23, VIII, da Lei nº 12.527, de 18/11/2011.
Na conclusão da proposta de desinvestimento, a equipe de acompanhamento considerou a
reduzida representatividade dessas ações na carteira da BNDESPAR, bem como que as
alienações então propostas propiciariam lucro contábil para a subsidiária.
Conclusão
A atuação do Sistema BNDES no mercado de capitais é orientada basicamente pela Política de
Atuação em Mercado de Capitais (Resolução DIR nº 3.254/2017), que é um conjunto de regras
e definições integrante das Políticas Operacionais do banco, e que fornece orientações gerais
sobre essas atividades.
Para tanto, são ofertados cinco produtos: BNDES Títulos Corporativos em Ofertas Públicas,
BNDES Fundo de Investimento em Participações e Projetos, BNDES Fundos de Crédito
Corporativo, BNDES Subscrição de Valores Mobiliários em Ofertas Privadas e BNDES

43

IP nº 15/2016, de 22/12/2016 - Alienação de ações de emissão da Interessada, de titularidade da BNDESPAR,
em pregão da BM&FBOVESPA S.A.
44
IP nº 09/2017, de 22/03/2017 - Alienação, em pregão da BM&FBOVESPA S.A. e/ou através de processos
estruturados, de ações ordinárias de emissão da Triunfo Participações e Investimentos S.A., de titularidade da
BNDESPAR.
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Fundos de Crédito em Infraestrutura.
Em paralelo à estrutura do BNDES voltada para a atuação em mercado de capitais, há três
comitês a respeito do tema: Comitê de Avaliação (CAV), Comitê Deliberativo de Mercado de
Capitais (CDMC) e Comitê Consultivo de Mercado de Capitais (CCMC).
2.1.1.2 INFORMAÇÃO
Análise sobre os critérios de classificação de coligadas do Sistema BNDES
Fato
De acordo com o art. 243 da Lei nº 6.404/76, são coligadas as sociedades nas quais a investidora
tenha influência significativa, e considera-se que há influência significativa quando a
investidora detém ou exerce o poder de participar nas decisões das políticas financeira ou
operacional da investida, sem controlá-la.
Ainda, segundo o disposto no CPC 18, item 6, “a”, uma das formas de se avaliar se a investidora
exerce influência significativa nas sociedades nas quais investe é o poder de nelas indicar
conselheiros de administração, o que confere àquela o poder de participar nas decisões das
políticas financeira e operacional das investidas.
No entendimento construído inicialmente pela equipe de auditoria, concluiu-se que a presença
de um conselheiro indicado pela investidora no conselho de administração (CA) de uma
investida em regra caracterizaria o poder da investidora de participar nas decisões das políticas
financeira e operacional da investida. Exceções à regra seriam, por exemplo, casos em que
acordos de acionistas contêm cláusulas que barram a influência do conselheiro em deliberações
sobre decisões financeiras ou operacionais.
Tais investimentos, a teor do art. 248 da Lei nº 6.404/76, deveriam ser avaliados pelo método
da equivalência patrimonial (MEP).
Analisando-se a tabela da nota explicativa 4.2 das demonstrações financeiras da BNDESPAR,
data-base de 31/12/2017, observou-se que em cada uma das oito empresas expressamente
relacionadas (Vale, Eletrobrás, AES Tietê Energia, Embraer, Cemig, AES Eletropaulo, Ouro
Fino e Iochpe-Maxion) a subsidiária do banco possuía, em 31/12/2017, pelo menos um
conselheiro de administração indicado, o que levaria essas empresas, em linha com o
entendimento esposado, a serem classificadas naquelas demonstrações como coligadas, e não
como pertencentes à carteira de ações disponíveis para venda.
Diante do exposto, solicitou-se45 que a unidade auditada justificasse o fato de a BNDESPAR
(ou o BNDES, nos casos em que este é o detentor dos títulos de propriedade) incluir na carteira
de “disponíveis para venda”, e não sob a categoria de “coligadas”, as sociedades investidas nas
quais há membro indicado para o CA.
Em manifestação, o Departamento de Contabilidade da Área de Integridade, Controladoria e
Gestão de Riscos do BNDES (AICR/DEPCO) sustentou em suma que a avaliação quanto à
existência de influência significativa pela BNDESPAR nas sociedades investidas é realizada
com base na análise de elementos de influência considerados em conjunto, e não isoladamente.
Na análise da manifestação da AICR, a CGU manteve seu posicionamento original, que foi
encaminhado para nova manifestação daquela área por meio de documento com apresentação
de fatos, em atendimento ao rito do processo de contas.
A nova resposta do banco, além de basicamente repetir o que já havia exposto anteriormente,
mencionou a existência da Política Contábil para Participações Societárias do Sistema BNDES
(Resolução 1.967/2010, doravante PCPS), que teria integrado o escopo de estudos de consultoria
contratada para assistir o banco na adoção inicial dos pronunciamentos CPC/IFRS em 2009, e que
45

Solicitação de Auditoria nº 201800403/15, de 31/08/2018.
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tem, segundo a unidade, orientado a elaboração das demonstrações financeiras do Sistema BNDES.
De acordo com a referida política (art. 71, III, “b”), entende o banco que em sua carteira existem
investimentos em companhias nas quais há conselheiros indicados e nas quais há acordo de
acionistas vigente, porém sobre as quais não haveria influência significativa.
Segundo a norma, inexistiria influência significativa porque essas empresas teriam governança
corporativa desenvolvida e os acordos de acionistas seriam instrumentos somente de proteção,
com direitos de veto para “casos extremos (com caráter de covenants)”, sem a intenção de
interferir nas políticas financeiras e operacionais. Assim, esses investimentos seriam
classificados como instrumentos financeiros, depois de “coletas evidências de que de fato a
BNDESPAR não tem influência significativa sobre as políticas financeiras e operacionais
dessas empresas”.
Ainda segundo a norma, tal tipo de investimento caracterizaria o que ela denomina de
“influência relativa” – conceito não definido pela Política Contábil para Participações
Societárias do Sistema BNDES.
Há que se considerar, contudo, que o conceito de “influência relativa” não foi incorporado ao
ordenamento contábil brasileiro. Além disso, mesmo nos Estados Unidos (que não seguem o
IFRS), onde tal conceito é adotado, os US GAAP consideram que influência relativa também
caracteriza influência significativa.
Há que se ressaltar que a política carece de atualização, pois vários pronunciamentos contábeis
foram atualizados. A versão original do CPC 18 (2009), por exemplo, importante referência
para a norma sob exame, foi substituída primeiramente pela versão R1, de julho de 2012, e
posteriormente pela R2, de dezembro de 2012. A título de exemplo, aponta-se que a definição
de influência significativa da PCPS (art. 20) ainda é o da versão de 2009 do CPC 18.
Como a PCPS foi encaminhada na etapa final dos trabalhos de auditoria, não foi possível
realizar testes a fim de comprovar que casos como aquele fornecido pelo art. 71, III, “b” da
PCPS efetivamente não configuram influência significativa do Sistema BNDES sobre suas
investidas.
No âmbito desta CGU, está prevista a execução de um trabalho complementar de auditoria a
fim de concluir a análise do Controle Interno sobre a BNDESPAR. Nesse trabalho serão
incluídos os testes sobre a Política Contábil para Participações Societárias do Sistema BNDES,
com o objetivo de se formar uma opinião conclusiva a respeito da regularidade da avaliação de
coligadas pelo banco.
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Fluxo de Aprovação das Demonstrações Contábeis proposto pela CGU após manifestação do BNDES
Janeiro
Fevereiro
Março
Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 1 Sem. 2

Sem. 1

Abril
Sem. 3

Sem.
4

Órgãos de Administração Superior
ACO

Diretoria

Conselho de Administração

Auditoria
Externa

Conselho
Fiscal

Analisa as
DFC

CF assiste o Conselho de Administração3

Opina s/
DFC8

Analisa as
DFC
Elabora
as DFC

Assembleia Geral

Analisa
as DFC
Emissão do Rel.
Circunstanciado4

Sim
Autoriza
emissão?1

Emite
Relatório7

CAE revisa
as DFC2

Aprova as
DFC9

Não
Manifestação5

Ajustes

Execução dos trabalhos de Auditoria Independente

Emissão das DFC autorizadas pela diretoria,
analisada pelo CA6, contando com a revisão do CAE

Legenda:
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1 – Conforme art. 19, VIII do estatuto do BNDES Aprovado em Assembleia Geral Extraordinária de 20/02/2017 a diretoria autoriza a emissão das DFC;
2 – Conforme o art. 28 do Estatuto, são atribuições do Comitê de Auditoria: “[...] II - revisar, previamente à publicação, as demonstrações contábeis semestrais, inclusive
notas explicativas, relatórios de administração e parecer do auditor independente relativos ao BNDES e suas subsidiárias; [...]”;
3 – Conforme art. 163, §3º da Lei 6.404/1976, compete aos membros do conselho fiscal assistir as reuniões da diretoria e do conselho de administração examinando e
opinando sobre as DFC;
4 – Conforme art. 25, II da Instrução CVM nº 308, de 14 de maio de 1999, com as alterações introduzidas pelas Instruções CVM nº 509/2011, 545/2014 e 591/2017;
5 – Conforme art. 16, VI do estatuto do BNDES Aprovado em Assembleia Geral Extraordinária de 20/02/2017 c/c art. 19, VIII. Ver ainda art. 176, §3º da lei nº 6.404/1976.
A adoção do fluxo proposto harmoniza a interpretação do BNDES de que o CA pode alterar as DFC com o item A69 da NBC TA 700.
6 – Conforme item A69 da NBC TA 700. O fluxo proposto visa mitigar a execução do trabalho da Auditoria Independente com base em DFC precárias, tendo em vista
que o entendimento do Banco de que o CA pode alterar as DFC. Com isso, entendemos que a evidência exigida pela NBC TA 700 somente seria obtida após o
pronunciamento deste colegiado.
Vale mencionar ainda que a interpretação do Banco se fundamenta na previsão do art. 16, VI, entendendo que a manifestação do CA permite a este colegiado alterar as
DFC cuja emissão já fora autorizada anteriormente pela Diretoria. Tal fato pode ser evidenciado mediante a leitura do item 2.1 das DFC que informa: “O Conselho de
Administração do BNDES manifesta-se posteriormente a emissão das demonstrações financeiras e possui o poder de alterá-las”. (Ver arquivo “bndes-demonstracoesfinanceiras-2017-12-alte.pdf, item A1).
Com isso, temos que a evidência obtida pelo Auditor de que as DFC foram emitidas por quem detém competência para tanto nos termos do item A69 da NBC-TA 700 é
fragilizada. Como forma de mitigar esta potencial alteração, a equipe de auditoria propõe que o Relatório do Auditor Independente somente possa ser emitido após
evidência inequívoca de que as DFC não serão mais alteradas, exigindo com isso que estas ocorram a pós a manifestação do CA.
Vale ressaltar que o estatuto do BNDES no que tange a este assunto encontra-se desalinhado com o modelo de estatuto proposto pela SEST, inexistindo no documento
vigente a seguinte previsão:
“XIII. analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela empresa, sem prejuízo da atuação do
Conselho Fiscal;”
7 – Apesar do posicionamento da antiga Área de Controladoria (ACO), atual Área de Integridade, Controladoria e Riscos (AIGR), indicando a possibilidade de a emissão
do parecer do Auditor Independente previamente ao pronunciamento do Conselho de Administração, o fluxo proposto reforça o posicionamento já apresentado no RA
201701442 de que o Relatório do Auditor Independente somente poderia ser emitido após a manifestação do Conselho de Administração sobre as DFC em razão do
entendimento do BNDES de que este colegiado pode alterar as DFC. Ademais, tal entendimento protege a independência do Auditor Externo, uma vez que não se exige
mais a disponibilização de minutas de Relatórios ou mesmo a manutenção de acordos extra contratuais que garantam a estes agentes nova oportunidade de posicionamento
caso o CA promova alterações nas DFC.
8 – Conforme art. 25, III do estatuto do BNDES Aprovado em Assembleia Geral Extraordinária de 20/02/2017 c/c art. 163, VII e §3º da lei nº 6.404/1976; e
9 – Conforme art. 14, I do estatuto do BNDES Aprovado em Assembleia Geral Extraordinária de 20/02/2017.
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Certificado de Auditoria
Anual de Contas
Secretaria Federal de Controle Interno

Certificado: 201800403
Unidade Auditada: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
Ministério Supervisor: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Município (UF): Rio de Janeiro (RJ)
Exercício: 2017
1.
Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01/2017 e 31/12/2017 pelos
responsáveis das áreas auditadas, especialmente aqueles listados no artigo 10 da Instrução
Normativa TCU nº 63/2010.
2.
Os exames foram efetuados conforme escopo do trabalho informado no Relatório de
Auditoria Anual de Contas, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas selecionadas e
atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle realizadas ao longo do
exercício objeto de exame sobre a gestão da unidade auditada.
3.
Para as constatações registradas no Relatório de Auditoria foram recomendadas medidas
saneadoras.
4.
Diante do exposto, proponho que o encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de
Responsáveis seja pela regularidade.
Rio de Janeiro (RJ), 30 de outubro de 2018.
O presente certificado encontra-se amparado no relatório de auditoria, e a opção pela certificação
foi decidida pelo:

Superintendente da Controladoria Regional da União no
Estado do Rio de Janeiro

Dinheiro público é da sua conta

www.portaldatransparencia.gov.br

70

Parecer do Dirigente do
Controle Interno
Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União

Secretaria Federal de Controle Interno

Parecer: 201800403
Unidade(s) Auditada(s): Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
Ministério Supervisor: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Município (UF): Brasília (DF)
Exercício: 2017
Autoridade Supervisora: Esteves Pedro Colnago Junior

1.

Tendo em vista os aspectos observados na prestação de contas anual do exercício de 2017,

do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, expresso a seguinte
opinião acerca dos atos de gestão, com base nos principais registros e recomendações
formulados pela equipe de auditoria no bojo dos relatórios nº 201701914 e 201800403.
2.

O BNDES é uma empresa pública federal controlada integralmente pela União, que tem a

missão de “viabilizar soluções financeiras que adicionem investimentos para o desenvolvimento
sustentável da nação brasileira”. De acordo com seu relatório anual integrado de 2017, o Banco
é “o principal instrumento do Governo Federal para financiamento de longo prazo e
investimento nos segmentos da economia brasileira”.
3.

Em termos de grandes números, o BNDES desembolsou, em 2017, R$ 70,8 bilhões, em

383.839 operações realizadas com 87.399 clientes. No exercício sob análise, a carteira de crédito
e repasses do Banco alcançou R$ 548 bilhões, tendo apresentado uma queda de 10,3% em
relação a 2016. O lucro líquido da estatal, por sua vez, foi de R$ 6,183 bilhões, 3,3% menor do
que o alcançado no exercício anterior.
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4.

A avaliação da gestão do BNDES referente ao exercício de 2017 compreendeu o seguinte

escopo definido junto ao Tribunal de Contas da União: (a) conformidade das equalizações das
operações de crédito; (b) atuação do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) e do Comitê de
Enquadramento de Crédito e Mercado de Capitais (CEC); (c) fluxo de aprovação da prestação
de contas e das demonstrações financeiras do Banco; (d) atuação da auditoria interna no
assessoramento e elaboração das demonstrações financeiras; e (e) conformidade da
contabilização dos investimentos realizados pela BNDES Participações S.A. (BNDESPAR) nos
demonstrativos financeiros da estatal.
5.

No que concerne ao escopo descrito no item “a” do parágrafo precedente, foi avaliado o

processamento, pelo BNDES, de operações equalizáveis e o consequente processo de apuração
e solicitação, pelo Banco junto ao Tesouro Nacional, do pagamento da equalização. Concluiuse que, de um modo geral, tanto o processamento das operações equalizáveis quanto o processo
de apuração e solicitação da equalização estão bem estruturados.
6.

Identificou-se, no entanto, que o arcabouço normativo aplicável à equalização de

financiamentos concedidos pelos bancos públicos federais, aprovado pelo Poder Legislativo e
regulamentado pelo Poder Executivo (CMN, MF e BNDES), não exige - como condição de
pagamento de equalização pelo Tesouro Nacional - que os agentes financeiros analisem a
essencialidade da taxa subsidiada para a viabilidade econômica do projeto. Como consequência,
a equipe de auditoria constatou que mesmo projetos viáveis economicamente sem a alocação de
recursos subvencionados foram equalizados. Nesse sentido, recomendou-se ao Banco que
submeta ao Ministério da Fazenda proposta para evitar que em programas futuros - similares,
por exemplo, ao Programa de Sustentação do Investimento (PSI) - o problema ocorra
novamente.
7.

A avaliação da atuação do Comitê de Auditoria foi realizada a partir da revisão das atas das

reuniões realizadas por esse comitê em 2017. A equipe de auditoria analisou se o CAE, no
exercício sob exame, cumpriu as funções que lhe foram atribuídas pela Lei nº 13.303/2016 (Lei
de Responsabilidade das Estatais), pela Resolução CMN nº 3.198/2004 e pelo seu próprio
regimento interno. Foi apontada a necessidade de aprimoramento da atuação do Comitê de
Auditoria do BNDES, motivo pelo qual foi recomendado ao Banco que, entre outras ações,
incremente a atuação do citado comitê, de modo que suas competências sejam materialmente
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observadas, ampliando a integração com a alta administração e os conselhos, e documentando
as atividades de forma a permitir a verificação da efetividade de sua atuação.
8.

A avaliação da atuação do CEC, de forma similar, foi realizada a partir da revisão das atas

das reuniões realizadas pelo comitê no exercício de 2017, dando ênfase às seguintes
competências: enquadramento dos pedidos de colaboração financeira em operações de crédito
diretas e indiretas não automáticas, classificação de risco e manutenção da taxa de juros original
do contrato nos casos de renegociação de dívidas. A equipe de auditoria concluiu que, no
exercício sob análise, a atuação do CEC foi pautada em documentação elaborada pelas áreas
competentes, atendendo ao disposto nos normativos internos e externos ao Banco.
9.

Quanto à análise do fluxo de aprovação da prestação de contas, constatou-se que as rotinas

até então adotadas pelo BNDES não garantiam a participação das mais elevadas instâncias de
governança da instituição (Diretoria e Conselho de Administração) nessa importante atividade
de gestão. O Banco, contudo, revisou seus procedimentos e alinhou suas práticas à proposta
apresentada durante os trabalhos de auditoria. Ainda assim, foi recomendando à instituição que
revise o seu estatuto, incorporando a esse documento a evolução recém-implementada.
10. Em relação à aprovação das demonstrações financeiras, a equipe de auditoria entendeu que
o fluxo atualmente adotado pelo BNDES tem o inconveniente de permitir que o relatório do
auditor independente seja emitido antes da aprovação das demonstrações pelo Conselho de
Administração do Banco. Foi recomendado à instituição que revisite o atual fluxo. 11. Quanto
à atuação da auditoria interna, o relatório nº 201701442 apontou que o Parecer da Auditoria
Interna do BNDES relativo ao exercício de 2016 não possuía uma avaliação dos controles
internos relacionados à elaboração dos relatórios financeiros e contábeis. Tendo o órgão de
controle interno abordado novamente esse assunto no âmbito da avaliação da gestão de 2017, a
unidade de auditoria, após esclarecer o entendimento adotado para afastar a mencionada
avaliação, comprometeu-se a aprimorar seus próximos pareceres.
12. Em relação à regularidade dos critérios que a BNDESPAR adota ao classificar as
sociedades coligadas nas quais investe, tomando por referência o art. 243, §5º, da Lei das
Sociedades por Ações, identificou-se que o Banco dispõe de uma norma específica tratando do
tema, que foi encaminhada somente na etapa final dos trabalhos de auditoria, de modo que não
foram realizados testes sobre a regularidade da aplicação das regras de classificação e avaliação
de coligadas.
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13. Sobre o Plano de Providências Permanentes, destaca-se que as recomendações ainda
pendentes de atendimento pela unidade examinada dizem respeito, entre outros, aos seguintes
temas: (a) prestação de contas e monitoramento das operações de concessão de crédito; e (b)
fortalecimento de medidas preventivas de suborno de funcionários públicos estrangeiros. O
órgão de controle ainda está monitorando medidas adotadas pelo Banco para sanear fragilidades
vinculadas aos seus indicadores de resultado e à definição da base de cálculo da participação de
lucros e resultados. Salienta-se, por fim, que, a despeito de ainda haver espaços para melhorias,
foram identificados avanços importantes na política de transparência ativa da instituição.
14. Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei n.º 8.443/92,
combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º 93.872/86 e inciso VI, art. 13 da
IN/TCU/N.º 63/2010 e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa
no Certificado de Auditoria. Desse modo, o Ministro de Estado supervisor deverá ser informado
de que as peças sob a responsabilidade da CGU estão inseridas no Sistema e-Contas do TCU,
com vistas à obtenção do Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52, da Lei n.º
8.443/92, e posterior remessa ao Tribunal de Contas da União por meio do mesmo sistema.

Brasília/DF, 30 de outubro de 2018.

Diretor de Auditoria de Estatais
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