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Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a prática de atos ilícitos e
irregulares, no âmbito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
ocorridos entre os anos de 2003 e 2015, relacionados à internacionalização de empresas
brasileiras – CPIBNDES

REQUERIMENTO N.º , DE 2019
(Do Senhor Elias Vaz)

Requer seja submetido à deliberação do
Plenário desta Comissão Parlamentar de
Inquérito o pedido ora formulado de
CONVOCAÇÃO, para prestar depoimento a esta
Comissão, na condição de testemunha, do Sr.
Roberto Graziano Russo, Ex-Presidente do
Frigorífico Independência.

Senhor Presidente,
Nos termos das disposições constitucionais (§ 3º do art. 58 da CF/88), legais (art.
2.º da Lei 1.579/52) e regimentais (arts. 35 a 37 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados) de regência, requeiro seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão
Parlamentar de Inquérito o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO, para prestar depoimento
a esta Comissão, na condição de testemunha, do Sr. Roberto Graziano Russo, Ex-Presidente do
Frigorífico Independência.

JUSTIFICATIVA
O objetivo da presente Comissão Parlamentar de Inquérito é investigar a prática
de atos ilícitos e irregulares, no âmbito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), ocorridos entre os anos de 2003 e 2015, relacionados à internacionalização de
empresas brasileiras.
O Frigorífico Independência, criado como uma empresa familiar ainda no final dos
anos 70, alcançou, nos anos 2000, uma posição destacada no mercado nacional e
internacional, a ponto de ter tido 18 (dezoito) plantas industriais, inclusive fora do Brasil.
Chegou a ter 4 (quatro) certificações ISO, nas áreas de responsabilidade social, qualidade na
produção de carnes, saúde e segurança no trabalho e meio-ambiente.
Entre 2007 e 2008, vislumbrando a crise econômica mundial e acompanhando a
aproximação do BNDES com outros produtores de proteína animal, como a JBS, o
Independência apresentou uma proposta ao Banco de Desenvolvimento, para que ele fizesse
parte do capital da Companhia. O pedido foi aprovado em julho de 2008, com aportes
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estimados em R$ 450 milhões previstos para julho ou agosto do mesmo ano. No entanto, por
força de suposta ausência de recursos do banco, esses aportes foram divididos e atrasados,
tendo sido feitos apenas entre novembro de 2008 e meados de 2009.
Esses atrasos nos repasses do BNDES foram tidos pelo Frigorífico Independência
como determinantes para a crise da companhia e a sua posterior necessidade de entrar em
processo de recuperação judicial. Ao mesmo tempo, outra companhia do setor, a JBS, crescia e
consolidava o mercado, ampliando sua internacionalização e adquirindo empresas menores e
antigos concorrentes.
Tendo em vista esse histórico da relação entre o Frigorífico Independência e o
BNDES e o ponto de vista privilegiado do seu então gestor, o Sr. Roberto Graziano Russo, de
todo esse processo, julgo indispensável, para os trabalhos desta Comissão, a sua convocação,
na condição de testemunha, para prestar esclarecimentos sobre a atuação do Banco de
Desenvolvimento na internacionalização das empresas brasileiras da cadeia de proteína
animal.
Por todas as razões expostas, conto com o apoio dos eminentes pares ao presente
requerimento.

Sala de Sessões, 23 de abril de 2019.

Deputado Federal Elias Vaz
PSB/GO

