
CAPÍTULO 7

GASTOS COM ORGANISMOS INTERNACIONAIS

Este capítulo caracteriza os gastos da União com a efetivação do pagamento de 
compromissos financeiros assumidos pelo governo federal brasileiro junto a or-
ganismos, entidades e fundos internacionais nos exercícios fiscais de 2011, 2012 
e 2013 no âmbito da Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (CID).

Essas transferências totalizaram R$ 1,6 bilhão no período estudado, sendo 
equivalentes a US$ 836 milhões, e correspondem aos dispêndios com contribuições 
regulares (41,8%), fundos de desenvolvimento (56,7%) e tribunais internacionais 
(1,5%) (tabela 50).   

Parte significativa dessas contribuições destinou-se a cobrir parcela do custeio 
de organismos internacionais dos quais o país é membro, constituindo-se por essa 
razão em contribuição regular.

O Brasil transferiu recursos voluntariamente para as Nações Unidas, cujos re-
gistros encontram-se nos capítulos deste livro que tratam da cooperação humanitária, 
proteção e apoio a refugiados e missões de manutenção da paz. Esses dispêndios 
corresponderam a contribuições efetivadas em observância aos normativos que as 
regulam e que condicionam o gasto à existência de previsão estatutária específica, 
bem assim que o estatuto do organismo tenha sido incorporado ao ordenamento 
jurídico do país.

Esses gastos foram ocasionais, ocorreram de acordo com a vontade de um 
ou mais entes da administração pública, em vista de seu entendimento com rela-
ção à conveniência e oportunidade de efetuar uma contribuição específica a uma 
organização da qual o Brasil é membro. 

Os dados dos gastos com organismos internacionais aqui referidos tiveram 
como fonte os registros constantes no Sistema Integrado de Administração Finan-
ceira (Siafi), do governo federal, que processa e controla a execução orçamentária, 
financeira, patrimonial e contábil dos órgãos da administração pública direta federal, 
das autarquias, fundações, empresas públicas federais e sociedades de economia mista 
que estiverem contempladas no orçamento fiscal, e foram disponibilizados pela Secre-
taria de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento 
e Gestão (Seain/MP) e pela Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da 
Fazenda – Sain/MF (tabela 50). 
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TABELA 50
Gastos do governo federal com organismos internacionais (2011-2013) 
(Em R$1)

Gastos 2011 2012 2013 Total

Contribuições regulares 207.885.839 209.421.082 248.966.095 666.273.015

Fundos de desenvolvimento 337.280.761 270.081.329 296.772.311 904.089.402

Tribunais internacionais 10.201.604 10.923.748 3.413.128 24.538.680

Total 555.368.404 490.426.159 549.106.534 1.594.901.097

Fontes: Seain/MP e Sain/MF.
Elaboração: Ipea.

Os dispêndios totais anuais do governo federal com organismos internacionais 
apresentaram uma redução de 1,2% nos valores correspondentes aos anos extremos 
do período. Constatou-se ainda um decréscimo de 20% dos gastos com fundos 
de desenvolvimento do primeiro para o segundo ano, justificando a tendência 
observada (tabela 50). 

O governo federal realizou diversas outras contribuições voluntárias que não 
estão incluídas neste estudo por não integrarem a Cooperação Internacional para 
o Desenvolvimento, em razão de prevalecer sua aplicação no próprio país. 

7.1 Contribuições regulares a organismos internacionais 

As contribuições regulares ou obrigatórias são constituídas por colaborações previstas 
no estatuto, convenção ou tratado constitutivo do organismo, com a finalidade de 
custear as atividades e as despesas de manutenção dos organismos. 

Cumpre registrar que a gestão da relação do Brasil com os organismos inter-
nacionais que integra é de responsabilidade dos entes setoriais da administração 
pública federal, que se constituem em órgãos de enlace do Brasil. A administração 
dos pagamentos das contribuições é efetuada pela Seain/MP.

Especificamente, a Seain/MP é responsável pela elaboração da programação 
orçamentária referente às contribuições financeiras a organismos internacionais 
e por analisar e instruir o processo de pagamento destas, conforme encaminha-
mento de informações e solicitação de pagamento de contribuição por parte dos 
entes da administração pública responsáveis pela gestão da relação do Brasil com 
os organismos. 

Além disso, compete-lhe manifestar-se formalmente sobre novas contribui-
ções obrigatórias e voluntárias a organismos internacionais e aumentos reais nas 
contribuições existentes em relação ao período precedente, em vista de processo 
prévio de apreciação orçamentária pelo MP, considerando a realidade orçamentária 
e financeira do país. 
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O Brasil destinou R$ 666 milhões para 181 organismos internacionais nessa 
modalidade de contribuição durante o período estudado. Em face do elevado 
número de beneficiários, optou-se por caracterizar dezesseis dessas contribuições, 
que, juntas, representaram 41,2% do valor total (tabela 51).

TABELA 51
Gastos do governo federal com o pagamento de contribuições regulares (2011-2013)
(Em R$ 1,00)

Gastos 2011 2012 2013 Total

Orçamento regular da Organização das Nações Unidas (ONU) 63.362.513 74.428.005 82.251.512 220.042.031

Organização Pan-Americana de Saúde (Opas)/MS 12.412.463 12.626.366 24.242.901 49.281.730

Organização Mundial de Saúde (OMS)/Ministério  
da Saúde (MS)

12.529.809 - 31.457.202 43.987.011

Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA)/
Ministério da Relações Exteriores (MRE)

698.074 740.771 39.801.703 41.240.548

Organização dos Estados Americanos (OEA)/MRE 10.653.559 15.583.115 9.757.010 35.993.685

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e  
Agricultura (FAO)/MRE

3.158.374 7.765.637 7.621.025 18.545.037

Capital Master Plan ONU – renovação sede 5.036.626 12.626.366 - 17.662.991

Organização das Nações Unidas para a Educação, a  
Ciência e a Cultura (Unesco)/MRE

3.787.548 4.421.747 8.769.124 16.978.419

Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (Iica)/
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)

3.693.064 3.796.149 6.323.017 13.812.229

Organização Mundial do Comércio (OMC)/MRE 3.942.241 3.969.088 5.836.360 13.747.689

Centro Pan-Americano de Febre Aftosa (Mapa) 4.243.949 4.383.773 4.893.295 13.521.016

Organização Mundial de Meteorologia (OMM)/Mapa 1.969.701 2.096.521 2.194.169 6.260.391

Organização de Aviação Civil Internacional (Oaci)/Ministério da 
Defesa 

1.106.581 1.419.189 2.210.976 4.736.746

União Internacional de Telecomunicações (UIT)/Ministério das 
Comunicações 

- 2.062.447 2.053.637 4.116.084

Organização dos Estados Ibero-Americanos para a  
Educação, a Ciência e a Cultura (OEI)/Ministério da Educação

- 1.955.577 2.082.908 4.038.485

Organização Internacional de Polícia Criminal  
(Interpol-França)/Ministério da Justiça 

- - 1.651.674 1.651.674

Outras contribuições 81.291.335 61.546.333 248.966.095 391.803.762

Total 207.885.839 209.421.082 248.966.095 666.273.015

Fontes: Seain/MP, Sain/MF e Siafi.
Elaboração: Ipea.

Considerando-se as contribuições feitas à ONU, Opas e OMS no período, 
estes três organismos internacionais receberam R$ 331 milhões, cerca de 49,7% 
do total. Durante o período 2011-2013, o Brasil ficou inadimplente com algumas 
dessas contribuições regulares, o que fica registrado pela ausência de valores na 
tabela 51.  
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7.2 Contribuições a fundos multilaterais de desenvolvimento

Os fundos multilaterais de desenvolvimento recebem contribuições financeiras 
dos países constituintes a fim de realizar doações e empréstimos (concessionais1 
em sua grande maioria) e prover assistência técnica.  

As contribuições do Brasil para fundos multilaterais de desenvolvimento 
apresentadas neste livro limitam-se àquelas efetuadas para fundos dos quais o país 
não recebeu recursos no período, seja na forma de doações, seja na de emprés-
timos. O Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul (Focem) constitui a 
única exceção a esse critério, devido às suas especificidades, conforme explicação 
adiante (tabela 52).  

A Seain/MP e a Sain/MF são responsáveis pela gestão da relação do Brasil 
com os fundos multilaterais de desenvolvimento dos quais o país participa. Essa 
responsabilidade inclui a participação na definição da estratégia de atuação dos 
diversos fundos para potencializar seu impacto na redução da pobreza e na promoção 
do desenvolvimento global, especialmente nos países de menor desenvolvimento 
relativo, a definição dos montantes de contribuição do Brasil e a sua efetivação 
mediante a realização dos aportes correspondentes.  

As contribuições realizadas no período 2011-2013 que se enquadraram no esco-
po deste livro referem-se à Associação Internacional de Desenvolvimento (AID), do 
Grupo do Banco Mundial, ao Fundo Africano de Desenvolvimento (FAD) e ao Fundo 
Fiduciário de Cooperação Sul-Sul, ambos integrantes do Grupo do Banco Africano de 
Desenvolvimento, ao Fundo de Operações Especiais (FOE), do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), e ao Focem, que integra o Mercosul (tabela 52). 

TABELA 52
Contribuições anuais para fundos multilaterais de desenvolvimento (2011-2013)
(Em R$ 1,00)

Fundos 2011 2012 2013 Total

Associação Internacional de Desenvolvimento (AID) – 
Grupo Banco Mundial

157.178.100 400.000 136.226.130 293.804.230

Fundo Africano de Desenvolvimento 1.674.600 851.166 12.982.695 15.508.461

Fundo Sul-Sul de Cooperação 1.674.600 5.865.000 4.321.000 11.860.600

Fundo de Operações Especiais (FOE) – Grupo BID - 11.279.421 24.930.118 36.209.539

Focem obrigatório 117.222.000 107.894.777 31.998.854 257.115.631

Focem voluntário 59.531.461 143.790.966 86.268.514 289.590.941

Total 337.280.761 270.081.329 296.727.311 904.089.402

Fontes: Seain/MP, Sain/MF e Siafi.
Elaboração: Ipea.

1. Empréstimos concessionais têm condições muito mais favoráveis que aquelas dos empréstimos em termos ordinários, 
que possuem as condições-padrão oferecidas pela instituição. Os empréstimos concessionais usualmente apresentam 
taxas de juros substancialmente baixas, e, em alguns casos, estão isentos de juros, além de os prazos para amortização 
serem notadamente longos.  
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A monta dos recursos providos pelo Brasil à AID se destaca ante aqueles 
providos a outras instituições e veículos de ajuda e cooperação internacional.  
Em 2011, as contribuições brasileiras2 totalizaram R$ 157.178.100; em 2012,  
R$ 400 mil; e em 2013, R$ 136.226.130. Com esses recursos, o país segue entre 
os cinco maiores contribuintes entre os países em desenvolvimento.

A AID é o maior mecanismo multilateral de ajuda a países pobres e principal 
veículo canalizador de recursos de cooperação e ajuda externa brasileira. 

Deve ser destacado o papel da AID para alívio do peso da dívida externa sobre 
países de menor desenvolvimento relativo, mediante a Iniciativa para Países Pobres 
Altamente Endividados (Heavily Indebted Poor Countries – HIPC) e a Iniciativa 
Multilateral para Alívio da Dívida (Multilateral Debt Relief Initiative – MDRI). 

Os recursos da AID provêm de recomposições periódicas, realizadas pelos 
países doadores, do pagamento dos empréstimos antigos e da transferência de parte 
da renda líquida do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento 
(Bird) e da Corporação Financeira Internacional (CFI), braço do Grupo Banco 
Mundial para apoio ao setor privado.

Além das contribuições financeiras, o Brasil se destaca pela atuação nos grupos 
de trabalho estabelecidos com vistas a discutir o futuro da AID. O representante 
do país assumiu, no período 2011-2013, as atribuições de copresidente do Grupo 
de Trabalho sobre a Reforma da Governança da AID, ao lado de representantes 
de Djibuti, França e Holanda. 

A atuação do país nesse grupo de trabalho caracterizou-se pelo encaminha-
mento de propostas de medidas que aumentassem a legitimidade e a eficiência 
da AID, contribuindo para que as estratégias definidas pela associação fossem 
crescentemente alinhadas às necessidades dos países receptores.

O FAD é a janela concessional do Grupo do Banco Africano de Desen-
volvimento, do qual o Brasil é membro. O FAD atende aos quarenta países de 
menor desenvolvimento relativo da África mediante a concessão de empréstimos 
concessionais, com condições mais favoráveis que aquelas oferecidas pelo Banco 
Africano de Desenvolvimento, para o financiamento de projetos e programas, além 
da concessão de recursos para iniciativas de alívio de dívidas externas e de provisão 
de assistência técnica para estudos e atividades de desenvolvimento de capacidades 
relevantes para a redução da pobreza e para o desenvolvimento econômico e social.  

Os recursos do fundo provêm da transferência de recursos gerados interna-
mente pelo Banco Africano de Desenvolvimento e de recomposições periódicas 

2. Os compromissos brasileiros junto à AID são assumidos em reais (R$) e sua equivalência com dólares norte-americanos 
(US$) deve ser feita de acordo com tabela de conversão fixada a cada exercício de recomposição para os respectivos 
recursos comprometidos. Sendo assim, eventuais dados em dólares poderão não corresponder à conversão direta do 
montante em reais para dólares à taxa média anual.
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de recursos, geralmente a cada três anos, realizadas pelos países doadores. Além 
do Brasil, outros 26 países têm contribuído para o FAD. O Brasil contribuiu com 
R$ 15,5 milhões no período. Reiterando seu apoio ao FAD, em 2013 o Brasil foi 
o único país latino-americano a assumir compromisso de contribuição à décima 
terceira recomposição de recursos do fundo.

O Fundo Fiduciário de Cooperação Sul-Sul foi criado pelo Brasil junto ao 
Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento com o intuito de estabelecer uma 
estrutura para incrementar o compartilhamento de tecnologia, conhecimento e 
recursos entre os países em desenvolvimento em benefício dos países-membro 
regionais do Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento. Para este fim, o 
Brasil se dispôs a efetuar uma contribuição total de US$ 6 milhões entre 2011 e 
2013, tendo contribuído efetivamente com R$ 11,8 milhões ao longo do período.  
Até o final de 2013, quatorze projetos custeados com recursos doados pelo Fundo  
Fiduciário haviam sido aprovados nas áreas de agricultura, desenvolvimento do setor 
privado, energia e meio ambiente, governança, saúde e desenvolvimento social. 

O Fundo de Operações Especiais do Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID) é responsável pela realização de operações especiais, visando cumprir o objetivo 
do BID de contribuir para acelerar o processo de desenvolvimento econômico e so-
cial, individual e coletivo dos países-membros regionais em vias de desenvolvimento. 

Nesse sentido, os recursos do FOE são destinados à realização de empréstimos 
concessionais aos países de menor desenvolvimento relativo da América Latina e 
do Caribe. Atualmente, os países que têm acesso aos recursos do FOE são Bolívia, 
Guiana, Honduras e Nicarágua, além de Guatemala e Paraguai, que têm acesso aos 
recursos do fundo e aos recursos do capital ordinário do BID. O Haiti também já 
recebeu empréstimos concessionais do FOE, mas desde 2007 tem recebido exclusi-
vamente doações do Fundo Não Reembolsável do BID. No período contemplado 
neste estudo, o Brasil realizou contribuições ao FOE de R$ 36,2 milhões.  

O Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul foi criado com o objetivo 
de custear programas para promover a convergência estrutural entre os países-
-membros do Mercosul, desenvolver a competitividade, promover a coesão social, 
especialmente das economias menores e das regiões menos desenvolvidas do grupo 
de países, e apoiar o fortalecimento da estrutura institucional e do processo de 
integração regional.

A Decisão Mercosul/CMC/DEC no 18/053 estabeleceu um aporte total anual 
para os países-membro de US$ 100 milhões, cabendo ao Brasil aportar 70% deste 
total, e à Argentina, ao Uruguai e ao Paraguai, 27%, 2% e 1%, respectivamente. 
Por sua vez, a distribuição dos recursos, em caráter de doação, ficou estabelecida 

3. Para mais informações, ver: <http://goo.gl/VRhWV6>.
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em 48% para o Paraguai, 32% para o Uruguai, 10% para a Argentina e 10% para 
o Brasil. 

Tendo em vista essas disposições, o Brasil tem o compromisso de aportar 
anualmente US$ 70 milhões, podendo receber até US$ 10 milhões, o que consti-
tui um aporte líquido de US$ 60 milhões. Face a essas características, incluiu-se a 
contribuição ao Focem no relatório Cooperação Brasileira para o Desenvolvimento 
Internacional (Cobradi).

No período 2011-2013 foram efetuadas contribuições ao Focem no montante 
de R$ 257,1 milhões.  

Além disso, o Brasil realizou, no âmbito do Focem e em caráter voluntário, 
contribuições totalizando R$ 289,5 milhões entre 2011 e 2013 para o projeto de 
construção no Paraguai da Linha de Transmissão de 500 kW Itaipu – Vila Hayes, 
aprovado pela Decisão Mercosul/CMC no 07/10,4 com sua execução a cargo da 
Itaipu Binacional. 

7.3 Gastos com tribunais internacionais

O governo brasileiro destinou, entre 2011 e 2013, R$ 24,5 milhões para os 
seguintes tribunais internacionais com os quais mantém relações: International 
Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR); International Criminal Tribunal for the 
Former Yugoslavia (Icty); International Residual Mechanism for Criminal Tribunals 
(IRMCT); e International Criminal Court – ICC (tabela 53).

TABELA 53
Gastos com tribunais internacionais (2011-2013)
(Em R$ 1,00)

Tribunais internacionais 2011 2012 2013 Total

ICTR 1.975.012 1.476.469 3.413.128 6.864.608

Icty 2.522.147 2.295.233 - 4.817.379

IRMCT - 447.152 - 447.152

ICC/Tribunal Penal Internacional (TPI) 5.704.645 6.704.895 - 12.409.541

Total 10.201.804 10.923.748 3.413.128 24.538.680

Fonte: Seain/M, Sain/MF e Siafi.
Elaboração: Ipea.

Os gastos com tribunais internacionais sofreram uma forte redução (da ordem 
de 74,07%) no período 2011-2013, tendo restado o Tribunal Penal Internacional 
para Ruanda como o único destinatário durante ano de 2013 (tabela 53).

4. Para mais informações, ver: <http://goo.gl/rNAnqR>.




