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  O Banco Inter-Americano de Desenvolvimento (BID) deu inicio à reforma de grande 
importância do seu sistema de aquiescência, guiado pelo desejo da Assembléia de Governadores 
de incrementar transparência, responsabilidade institucional e efetividade de gestão do Banco. A 
reforma do sistema do BID está pendente a algum tempo, mas a proposta sofre de graves 
deficiências que comprometem a independência e a efetividade do sistema proposto (CCSR). 
 
 As normas mínimas solicitadas para consultas no CCSR tem sido, também, deficientes. 
Apesar do fato do CCSR ser provavelmente, a mais importante política – dado que, ele cobre 
todas as outras políticas – consultas estão longe de terem qualidade e acessibilidade se 
comparadas, por exemplo, com aquelas consultas que envolvem políticas ambientais. Desta 
forma, esperamos que os comentários abaixo sejam levados em consideração.  
 
 Este memorando descreve algumas das principais preocupações relativas ao sistema do 
projeto atual (CCSR). As preocupações referem-se, particularmente, a: 
 

• Potencial político da função do Painel; 
• Falta de adequada transparência nos procedimentos; 
• Obstáculos expostos por comunidades que foram prejudicadas para acessar o sistema; 
• Ausência de claros resultados do processo; 
• Conflitos de interesses associados como o Secretário Executivo; 
• Falta de sistemas de monitoramento para medidas preventivas e de correção; 
• Limitada função do CCSR; 
• Autoridade do Diretor Executivo para ativar o sistema e 
• Falta de procedimentos específicos para a divulgação de reclamações políticas.   

 
  Qualquer sistema de responsabilidade deve estar a serviço de dois objetivos inter-
relacionados. Primeiro, o CCSR deve assegurar que o Banco cumpra com suas próprias políticas 
internas e, que, se responsabilize pelas conseqüências decorrentes do seu não cumprimento. 
Segundo, o CCSR deve assegurar que as pessoas prejudicadas por projetos financiados pelo BID 
recebam efetiva reparação pelos danos sofridos. Estes dois objetivos: 1) cumprimento e 2) 
reparação - são críticas para assegurar que o Banco cumpra com seu mandato de 
desenvolvimento, à medida que, obtenha os resultados da situação em apreço. O projeto CCSR 
falha em atingir estes objetivos; estabelece uma aproximação imperfeita relativa a seu 
cumprimento, e somente enfrenta os danos causados a pessoas afetadas pelo projeto como um 
critério para determinar acesso ao sistema, sem proporcionar, no entanto, reparação alguma.   

 
(1) Potencial político da função do Painel: O CCSR proposto, desnecessariamente, 

potencializa o Painel no âmbito político e acaba, assim, por fulminar sua independência 
e credibilidade.  

 
  Primeiro, a Assembléia se envolve, antecipadamente, no processo de 
investigação, inclusive no que respeita na revisão dos requerimentos para elegibilidade. A 
decisão acerca da condução ou não, do processo de investigação pelo deve permanecer 
com o Painel; e a Assembléia deve estar envolvida, somente, quando a apuração de fatos 
específicos a ela for apresentada. Este procedimento descaracterizará o poder político do 
sistema, acelerará o processo, e limitará a controvérsia que se apresenta nas reclamações 
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feitas perante o Painel. Por exemplo, a Assembléia do Banco Mundial se removeu, de 
maneira efetiva, da revisão de elegibilidade das reclamações de inspeção ao Tribunal e 
este fato tem feito o processo do Tribunal está menos político e conflitivo, e mais 
eficiente e efetivo.  

 
 Segundo, o CCSR requer que o país que obtém emprestado / beneficiário tenha 
consentido antes de ser feita uma inspeção pelo Painel. Tal consentimento é 
desnecessário e contra-producente. O painel deve se ater à habilidade para entrevistar os 
reclamantes e outras pessoas prejudicadas que possam fornecer informações relevantes 
para a investigação, sem precisar do consentimento do país anfitrião. O problema relativo 
ao consentimento do país pode ser facilmente resolvido pela incorporação explícita do 
consentimento do país beneficiário para qualquer investigação em potencial em 
documentos relativos ao projeto. Ademais, permitindo que se decidam quanto à inspeção 
desnecessária projeto por projeto dá margem a outro ponto de controvérsia, quer em 
relação ao país beneficiário, quer em relação a Assembléia do BID. 

   
(2) Falta de transparência adequada nos procedimentos: O Registro Público previsto 

pelo projeto CCSR é um significante avanço na presente situação, mas não assegura 
pronto acesso do público a documentos importantes para os procedimentos. Além de 
registrar os atos dentro do processo, o Registro Público deveria, também, publicar os 
documentos que fornecem base para tais procedimentos. Acesso a documentos 
permitiria aos peticionários se ativarem, ativamente, em todas as fases do sistema 
comentando, inclusive, as opiniões da administração e fazendo apresentações 
diretamente à Assembléia.  

 
(3) Obstáculos expostos por comunidades que foram prejudicadas no acesso ao 

sistema: O projeto CCSR impõe numerosas e desnecessárias restrições de acesso ao 
sistema comprometendo, desse modo, sua habilidade de produzir resultados. Exemplos 
importantes incluem: 

 
• O sistema coloca o solicitante em risco, uma vez que, falha em garantir que seus 

nomes permanecerão anônimos caso tenham requisitado, para proteger suas 
integridades físicas – esta proteção, que é absolutamente necessária existe no 
Banco Mundial e em outros sistemas; 

• Acesso ao sistema ė complexo, pode ser extremamente oneroso, e até o presente 
momento não existem recursos dedicados a apoiar acesso ao sistema por parte 
das comunidades afetadas;  

•  Na fase de consultas, o solicitante “deve alegar violação à Política de Operação 
do Banco” sob o argumento de razoável evidência. No entanto, não existem 
orientações claras e objetivas acerca do significado de “razoável evidência” 
dando, desse modo, margem a decisões arbitrárias. Igualmente, a maioria das 
pessoas prejudicadas ou, potencialmente afetadas pelos projetos não teriam, 
também, conhecimento sobre as Políticas Operacionais do Banco e, por essa 
razão, este requerimento, pela extensão em que é mantido nesta fase, deverá 
focar em problemas que se encontram em pauta, ao invés de identificar ou 
analisar documentos legais. Adicionalmente, as políticas operacionais podem 
incorporar ou serem complementadas por normas mínimas internacionais, as 
quais serão relevantes para uma investigação durante a fase de revisão do 
cumprimento; 
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• As regras propostas fulminam a habilidade da pessoa afetada de determinar, 
livremente, quem as representará. De acordo com o projeto em pauta, CCSR, a 
Secretaria Executiva tem que verificar os representantes e, caso as comunidades 
afetadas identifiquem um representante internacional, o Secretário Executivo 
deverá verificar se há um representante local disponível. Estas restrições 
ocasionam, indevidamente, um potencial ponto de conflito no sistema, à medida 
que, as comunidades perdem controles de suas reclamações e o Banco poderá 
escolher quem melhor lhe pareça para representar as comunidades prejudicadas, 
quando o melhor seria se ele deixasse que a comunidade assim o fizesse.  

• O sistema exclui de sua cobertura pedidos relativos a assuntos pendentes de 
“litígio envolvendo o Banco ou que envolvam outros participantes nos projetos”. 
Em casos envolvendo projetos com o setor público, esta exclusão não faz sentido 
dado à imunidade de jurisdição do Banco. Em projetos do setor privado, esta 
exclusão denega acesso ao sistema a comunidades prejudicadas que reivindicam 
seus direitos à proteção judicial por atos praticados por partes privadas. Este 
resultado viola os princípios básicos do devido processo e acesso à justiça de 
acordo com a legislação dos direitos humanos.   

 
(4) Falta de claro resultado do processo: Investigações conduzidas de acordo com o 

proposto pelo CCSR não levam a resultados que sejam obrigatórios pelo Banco. Sem 
resultados claros, que sejam conhecidos pelas comunidades prejudicadas e pelo Banco 
antes que se engaje no processo de inspeção, a credibilidade e efetividade do sistema são 
fulminadas.  

 
Adicionalmente, aos solicitantes é requisitado que mostrem o atual e potencial 

dano para acessar o sistema. No entanto, a eles são negadas reparações na hipótese do 
processo de investigação revelar não cumprimento das políticas do BID. Esta falta de 
conexão prejudica a habilidade do sistema de assegurar que as pessoas afetadas pelo 
projeto não sofram com o resultado das atividades do Banco. 
 

(5) Conflitos de interesses associados com o Secretário Executivo: a real e distinta 
independência do CCSR são essenciais para se produzir efetiva entrega dos resultados. 
O projeto CCSR proposto, no entanto, cria uma estrutura institucional com lacunas e 
conflitos de interesses. Por exemplo, o Secretário Executivo informa à administração, a 
qual está claramente revestida de reclamações. No entanto, o Secretário Executivo deve 
informar, diretamente, ao Presidente do Painel. Adicionalmente, o Secretário Executivo 
coordena com o Departamento Legal, o qual também, assessora a administração. Ainda, 
não há nada no projeto CCSR que proíba o Secretário Executivo de ser contratado pelo 
Banco após tenha lhe prestado serviços. Adicionalmente, o projeto não estabelece 
critério claro para a seleção do Secretário Executivo.  

 
  Finalmente, de acordo com o projeto, o Secretário Executivo é responsável pela 
fase de consultas do projeto e, por esta razão, adquire interesse no sucesso de sua 
realização. No entanto, se falhas existem na fase de consultas, o Secretário Executivo 
pode desenvolver opinião inclinada contra a parte que ele acredita ser responsável pela 
falha. Considerando que, a fase de revisão do cumprimento começa somente depois da 
fase de consulta ser concluída e, considerando ainda, que, o Secretário Executivo tem 
responsabilidade administrativa na fase de cumprimento, a independência do sistema se 
vê comprometida.     
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(6) Falta de mecanismos de monitoramento para medidas preventivas ou corretivas: 
Enquanto o sistema autoriza o Secretário Executivo a monitorar a implementação no que 
respeito aos resultados da fase de consulta, ao Painel não é conferida nenhuma 
autoridade similar no que respeita aos resultados da fase de cumprimento. Esta é uma 
deficiência que reduzirá a efetividade do sistema de melhorar os impactos dos projetos 
que se encontram em pauta. O Painel deve ter a tarefa de monitorar e informar, no 
mínimo, anualmente, acerca de qualquer decisão de implementação oriunda da fase de 
cumprimento. 

 
(7) Limitada função do CCSR: Com o objetivo de assegurar o cumprimento efetivo das 

políticas internas, o sistema deve ser aplicado em toda a fase processual do projeto, 
incluindo o período após o provimento de fundos. Uma compreensiva abordagem da 
função do CCSR incrementaria a influência do BID no que respeita à implementação de 
projetos. O CCSR será designado para assegurar que qualquer comunidade afetada por 
um projeto tenha um mecanismo de reparação se as políticas forem violadas. Ademais, o 
estabelecimento de data para pagamento de fundos é arbitrária, uma vez que, ele não 
deixa qualquer abertura para que se determine a função do CCRS, que deverá estar 
aberta a comunidades prejudicadas por projetos sem se ater à data em que os fundos 
foram desembolsados.    

 
(8) Diretores Executivos deverão m ter a autoridade para iniciar investigações: Com o 

objetivo de assegurar o cumprimento pela administração das políticas internas, os 
Membros da Comissão de Diretores deverão ter autoridade para iniciar as investigações. 
Esta autoridade deverá ressaltar o fato que o CCSR é um sistema independente 
designado para informar diretamente à Comissão de Diretores, em qualquer instância, 
acerca do não cumprimento das políticas internas. 

 
(9) Falta de procedimentos específicos para divulgação de reclamações sobre as 

políticas: Como proposto através do presente, as funções e procedimentos para o CCSR 
não enfrentariam, adequadamente, as reclamações suscitadas em relação específica à 
política de divulgação de informação do Banco. Um sistema de apelação independente e 
apropriado se faz necessário para interpretar, rapidamente, e imparcialmente, a 
presunção de divulgação do BID “na ausência de motivo que requeira confidência”, e 
para prover uma análise independente do regime de exceções. Qualquer pessoa ou parte 
interessada, independentemente de ter sido ou não prejudicada pela política de não 
divulgação do BID deverá ser eleita para apresentar apelação relativa à divulgação com 
o CCSR e receber a decisão final dentro de 15 a 30 dias. As apelações relativas a 
divulgação não requererão uma determinação de aceite ou investigação similar a outras 
reclamações relativas a políticas de salvaguarda. Ainda, um Membro do Painel do CCSR 
ou o Painel como um todo, revisará a petição de informação (ões) e fará uma 
recomendação caso haja ou não, forte interesse público para a divulgação.  

 
 

As deficiências do projeto CCSR identificadas acima fulminam a independência e 
efetividade do sistema. Independência do CCSR é fundamental, de modo a garantir que o sistema 
produza a contribuição esperada em matéria de responsabilidade, transparência e efetividade. 
Conforme anteriormente determinado, a limitada função dos solicitados e a falta de acesso a 
documentos, combinada com a falta de resultados claros, poder político, e falta de um 
independente sistema de monitoramento não garantem a independência do Painel, pelo contrário, 
fulminam sua efetividade.             

 


