
Ministério Público Federal
Procuradoria da República eM São Pauío SP

Procedimento Preparatório n' 'ê .34.00q .e07672/2Õ$7-59

Promoção de arquivamento

Junte-sé aos autos ofício oriundo da Confederãéãó Brasileira de Rugby

(Etiqueta PR SP 00065279/2017). autuando-se como Apenso a documentação

encaminhada por referida entidade (Anexos i a XIV)

Trata-se de Procedimento Preparatório instaufâdo a partir de cópia do

procedimento de auditoria n.' 024.048/2015-1, realizado pelo Tribunal de Cantas da União

na Confederação Brasileira de Rugby.

Segundo consta da documentação enóaminhàda pelo TCU, foram

instaurados procedimentos de auditoria em diversas confederações déspórtivás, com Vistas

a verificar a conformidade da aplicação da Lei n ' 1 0.264/2001 (Lel Agneló/Piva)

Diante da multiplicidade de entidades investigadas, dentre as quais a
maioria não se encontrava sediada em São Pauis, a Exma. Procuradora da República Drâ.

Thaméa Dáneión Valiengo extraiu cópia dos broceséós reiativog às éonfedetações sediadas

na cidade de Sãe Pauis (Confederação Brasileira de Atletismo e na Confederação Brasileira

de Rugby) para actuação de procedimentos nesta Procuradoria da República e
consequente apufàçáó de eventuais irreguiariclades em tais entidades, coM a extração dé
cópia do material enviada pelo TCU sobre as confederações sediadas em municípios hão
abrangidos pela PR/SP às respectivas iinidades do Ministério Público Federal com
atribuição para apuram possíveis irregularidades

Diante disso, foi autuado a Notícia de Fato n.' 1.34.Ó01.005228/2017-07.

distribuída a este subscritor, tendo como objeto a àpuração das irregularidades detectadas

pelo TCU nos processos de auditoria instaurados em faca da Confederação Brasileira dé
Atletismo e da Confederação Brasilelrà de Rugby.

Considerando qué as Irregularidades constatadas no$ dois procesÉaé

instaurados peia TCU não possuíam cones(ão entre si, foi determinado ó désnerl:j?11gi:iwKo
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do feito mantendo-se a apuração dos fatos relacionados à Confederação Brasileira de
Atletismo nos autos n.' 1 .34.00'i .005228/201 7-07.

As irregularidades concernentes à Confederação Brasileira de Rugby

foram objeto do processo de auditoria TC n.' 024.048/20i5-1, sendo que o Acórdão n.'
31 52/2016-TCU- Plenário assim as identificou:

'9.1 .1. ausência de participação de atletas nos coiegiadoé de direção da
Confederação Brasileira de Rugby, identificada em seu estatuto, em
afronta ao disposto na alínea 'g', incisa V11, do artigo 18-A, da Lei
9.615/1 998

9.'i.2 ausência da delimitação dos instrtlmentos de contrate social no

estatuila da Confederação Brasileira de Rugby, em afronta ao alt. 18-A,

Incisa Vli, alínea 'b', da Lei 9.615/'1998 é ao artigo 5õ da Portaria ME

224/2014;

9.1.3. realização de contratações diretas para aquisição de passagens

aéreas, quando há contrato específico em vigor, em ofensa a princípios da

administração pública federal que também devem ser observados por

entidades privadas que se utilizam de recLirsos públicos, a õxempto da
legalidade. da publicidade e da vantajosldade da contratação(...)"

Autuado a Notícia de Fato epigiafada, o feito foi distribuído a êste 34'

Ofício

Em pesquisa preliminar, foram juncados õ$ seguintes documentos aos

autos= a) notícias publicadas no site da Confederação Brasileira de Rugby relativa ao

lançamento do Poúai da Governança de referida entidade e sobre a eleição dos novos
membros do Conselho de Administração da éntldade para o ciclo 2017-2020; b) extrato

obtido nó Portal da Governança da Confederação de Rugby sobre $ua estrlitura e seu

organigrama e a composição de seus órgãos colegiados: c) extrato obtido no site do
Tribunal de Contas da União referente ao andamento do Fracasso ri.' 003.087/2017-4,

instaurado para monitoramento dos acórdãos prolatadas nos proéessoé . ....--"
relativos à

Rt;ã fiái liã ; á''ü6ó': éonl;iiãêãi;::3ãi Éãii a nq': êÊFãTãÕ7:ÕÕã
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verificação da conformidade da aplicação, peias confederações desportivas, dos recursos

da Lei Agnelo/F'lvà.

Visando dar Início às investigações, determinou;se a expedição de ofício à

Confederação B!"asllelra de Rugby, Instruído com cópia da presente decisão, solicitando
informações sobre as providências tomadas para sanear a$ irregularidades constatadas

pelo Tribunal de Contas da União no Processo n ' 024 048/2015-1. no que se refere: a) à

adição de mecanismo de inclusão de representantes dos atletas nas atividades de direção

da confederação para fins do cumprimento do artigo 18 A da referida lei.l b) à adição de
instrumentos de controle social, de forma expressa em seu estatuto, em consonância com o

artigo IB-A. incisa V 1: alínea 'b': da Lei 9.61 5/1998 e: c) às medidas tomadas para se evitar

a contratação direta irregular de fornecimento de passagens aéreas e hospedagens com

empresas diversas à agência com a qual a entidade celebrou contrato para tal finalidade.

A Canfedet"ação Brasileira de Rugby, por seu turma, apresentou resposta

ateganda, em síntese, ao saneamento das irregularidades apontadas pelo TCU
encaminhando: na oportunidade: documentação com vistas a comprovar suas alegações

É o b!"eve relatório

Pela análise da resposta encaminhada pela Confederação Brasileira de

Rugby, nota-se que as irregularidades detectadas pelo TCU foram devidamente saneados

peia entidade, a qual demonstrou {er aditado medidas hábeis e suficientes para promover

uma melhor gestão e administração da entidade e do uso dós recursos públicos l)or eia
recebidos.

Quanto à participação de atletas nos colegiados de direção da entidade,

verifica-se que a CBRu elegeu o Sr. Edis Abranteg como representante dos atletas, o quâ}

pasmou â atuar perante o Conselho de Administração da entidade, com Mandato a ser
cumprido entre 0't de janeiro de 2017 a 3'1 de dezembro de 2020. Além disso, o próprio
estatuto social da entidade foi alterado, de forma a Incluir á patticipàção do representante

dos atletas em todas as assembleias, sejam ordinárias ou extraordinárias, conforme nova

redação do artigo 41 de referido estatuto ,.. ..-"
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O representante dos atletas, irlciusive. também passou a ser integrante do
Comitê de Gestão e Finanças da entidade, evidenciando, assim, que a CBRu, com as

alterações promóvidasl adequou-se ao disposto no artigo 18-A, incisa Vll, alínea "g", da Lei
R.o 9.61 5/1998

Por outro lado. no que tange à adição de instrumento de controle social, a

CBRu tomou a$ seguintes providências: implementação de uma Duvidaria; implementação

do Portal de Governança e Transparências publicação anual de seus fesultàdos financeiros

auditados e publicação em seu sítio eletrõnico: informações sobre contratação de serviços

oriundos de sewiços públicos.

Nesse sentido, resta comprovada a adoção de medidas voltadas para

cumprimento do disposto no artigo 18-A, incisa Vit, alínea "b", da Lei n.' 9.615/1998, e no

artigo 5' da Portaria ME 224/2014, sendo certo que o próprio Ministério do Espoite emitiu

Certidão de Registró Cadastrai com vistas a atestar a habilitação do CBRu em relação às

exigências l)revistas nos artigos 18 e 18-A da Lei n.' 9.6t5/'i998, conforme documento
identificado como Anexo {X

Por fim, em relação à contratação direta Irregular de passagens aéreas e

hospedagens, a Conféderaçáo Brasileira de Rugby, a entidade asseverou que a
contratação de empresa diversa à vencedora da licitação feita para compra de passagens
aéreas, ainda que em desconformidade com a licitação prévia feita, deu-se em atenção ao

princípio da economicidade, após pesquisas feitas pela CBRu àas quais se ladrou encontrar

passagens aéreas mais baratas às oferecidas pela empresa Tamoyo, vencedora da
licitação

Por outro lado, quanto a falta de pesquisa sobro preços de hotéis, a

entidade sustentou a adição de critérios contidos no Manual de Compras do Comité

Olímpico Brasileiro (COB). destacando que. em relação a um prometo especifico (RU
044/14). foi reconhecido o equívoco na utilização dos recursos. sendo tais valoresr

inclusive, devolvidos ao COB.

: '--
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AdeMais, a CBRu acrescentou que, com o objetivo de regularizar as

contratações e respectivas execuções de prójetos envolvendo recursos públicos, atualizou

seu Regulamento Geral de Compras, de forma a adorar procedimentos interinos para gerir e

controlar o uso de recursos públicos.

Diante de tais considerações, em que pese o fato de ter sido contratada

empresa para compra de passagens aéreas em desrespeito à licitação àrlteriormente

promovida pela CBRu, há de se ponderar que o valor gasto na compra das passagens foi,
de fato, inferior, ao oferecido pela empresa vencedora da licitação, sendo certo que o TCU,

no bojo do Processo de Auditoria 024.048/2015-i determinou qt.le a entidade não mais
adota$se tal tipo de procedimento.

Conforme documentos apresentados pela Confederação Brasileira de

Rugby, verifica-se que a entidade tomou medidas com o fito de $anóar as irregularidades
constatadas na auditoria promovida pelo Tribunal de Contas da União, adotahdo
mecanismos para inserir representantes de atle4:as em seus órgãos colegiados de

administração: bem como para promover o controle e a governança social da entidade.
inclusive, para melhor gerir recursos públicos utilizados em séüs projetós.

Pela análise dos fatos, portanto, conclui-se pela ausência de elementos

suficientes para a configuração da prática de ates de improbidade administrativa, senda

certo que, diante das medidas já tomadas pela Confederação Brasileira dé Rtjgby,
informadas no presente feito com o fito de sanar as irregularidades apontadas belo TCU.

não se vislumbram providências a serem tomadas por este órgão Ministerial no presente

feito, sendo adequado o seu arquivamento.

Ante ó exposto, promovo o arquÊvamenÉo destes autos, nos termos do

artigo 17: capot, da Resolução CSMPF n ' 87/2006 e do artigo 10: capuz. da Resolução
CNMP n.' 23/2007. submetendo-os à C. 5a Câmara de Coordenação e Revisão do

Ministérla Público Federal -- Combate à Corrupção para exercício de sua atribuição
revisional. em consonância com os adlgos 62 Inéiso IV: da LC n.' 75/1993 e 17. $ 2', da

Resolução CSMPF n.' 87/2010. :.,...«'
,../'
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Deixo de notificar o representante a respeito desta promoção de

arquivamento conforme previsão contida no artigo 17 $$ 1' e 3'. da Resolução n.'
87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, em virtude de tratar:se do

Tribunal de Contas da L dão: órgão público no exercício de suas funções institucionais

São Paulo, ll de setembi"o de 20'17.
,M.-«:-'.-,,,.,.Ú,..,..#'

.-7 ..:.------ ...e...+n#»W --' -

,::::::::;:s' Roberto Antonio Dassêé Digna

Procurador da República

...-''
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