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GRUPO II – CLASSE V – Plenário  

TC 015.237/2011-7 

Natureza: Relatório de Acompanhamento 

Órgão/Entidade: Banco Nacional do Desenvolvimento 

Econômico e Social – BNDES. 

Interessado: Tribunal de Contas da União 

Advogado constituído nos autos: não há 

 

Sumário: COPA DO MUNDO DE FUTEBOL DE 2014. 

ACOMPANHAMENTO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO 

RELATIVA AO PROJETO ARENA DAS DUNAS, EM 

NATAL/RN. COMUNICAÇÃO DO TCE/RN SOBRE O NÃO 

ATENDIMENTO DO ACÓRDÃO 3.270/2011-PLENÁRIO, 

SOBRE A NECESSIDADE DE REMESSA DOS PROJETOS 

EXECUTIVOS DE CONSTRUÇÃO DA ARENA ÀQUELA 

CORTE DE CONTAS. OITIVA. NECESSIDADE DE 

OBSERVAR CLÁUSULA DO FINANCIAMENTO SOBRE 

EVENTUAIS IRREGULARIDADES GRAVES APONTADAS 

PELOS DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE PODEREM 

OBSTAR O FLUXO DE RECURSOS DO EMPRÉSTIMO. 

SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS ENCAMINHADOS PELO 

BANCO À JURISDIÇÃO DAQUELA CORTE DE CONTAS. 

CIÊNCIA AO TCE/RN. COMUNICAÇÕES. PROVIDÊNCIAS 

INTERNAS. ARQUIVAMENTO. 

 

RELATÓRIO 

 

Cuidam os autos de relatório de acompanhamento realizado em face de determinações 

contidas nos Acórdãos 678/2010 e 2.298/2010, ambos do Plenário do TCU, com o objetivo de 

acompanhar a operação de crédito relativa ao projeto da Arena das Dunas, em Natal/RN, celebrada 

entre o BNDES e a Arena das Dunas Concessão e Eventos S.A. A ação encontra-se disposta na matriz 

de responsabilidades para a Copa do Mundo de Futebol 2014. 

2. Transcrevo, no que importa e com as adaptações na forma que entendo necessárias, o relatório 

de acompanhamento realizado pela equipe da SecexEstataisRJ (peça 23): 

"1. O Acórdão 678/2010-TCU-Plenário determinou à então 9ª Secex (atual SecexEstataisRJ) e à então 

2ª Secex que promovessem, respectivamente, fiscalizações no BNDES e na Caixa Econômica Federal, 

com o objetivo de verificar a regularidade dos procedimentos de concessão de empréstimos ou 

financiamentos aos governos estaduais ou municipais, para as obras de construção ou reforma de 

estádios de futebol e de mobilidade urbana relacionadas com o evento Copa do Mundo de Futebol de 

2014. 

2. Inicialmente, a 9ª Secex realizou levantamento com o fim de conhecer as ações do BNDES voltadas 

para financiamento de projetos inseridos no esforço de realização da Copa do Mundo. O processo TC 

010.721/2010-0 consubstanciou essa análise e resultou no Acórdão Plenário 2.298/2010, que fez 

determinações e recomendações ao BNDES no sentido de incorporar melhorias à análise dos projetos 

que lhe são submetidos. 

3. Foi determinado também nesse Acórdão que fossem autuados acompanhamentos individualizados 

para cada financiamento de estádios e para o financiamento da obra do Corredor T5, única obra de 

mobilidade urbana financiada pelo BNDES para a Copa do Mundo 2014.   
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4. A SecexEstataisRJ tem acompanhado a regularidade dos procedimentos de concessão dos 

financiamentos a cargo do BNDES, autuando, a cada exercício, um processo individualizado de relatório 

de acompanhamento para cada operação de financiamento. 

4.1. Com essa finalidade, foi aberto este Relatório de Acompanhamento, que examina a conformidade, 

nos exercícios de 2011 e 2012, dos atos relativos ao financiamento do BNDES para a Arena das Dunas 

Concessão e Eventos S.A. (ACDE), sociedade de propósito específico (SPE) executora de parceria 

público-privada (PPP) que visa construir e explorar a Arena das Dunas, em Natal/RN. Esse contrato de 

financiamento contou com a interveniência da Construtora OAS S.A., titular da totalidade das ações da 

beneficiária. 

I. Aprovação e Condições do Financiamento – Cumprimento de Normas do ProCopa Arenas 

5. Por meio da Resolução 3.801/2009 do Conselho Monetário Nacional (CMN), foi estabelecido um 

limite de financiamento de R$ 400 milhões por Estado para a construção e a reforma das arenas da 

Copa e de seu entorno. 

6. A partir dessa iniciativa, o BNDES criou, por meio da Resolução de Diretoria  1.888/2010, de 

12/1/2010, o programa ProCopa Arenas para apoiar os projetos de construção e reforma das arenas que 

receberão os jogos da Copa do Mundo de 2014 e de urbanização do seu entorno. 

7. O Banco pode assim financiar os Estados e investidores privados (em arranjos de Parcerias 

Público-Privadas-PPP ou outros) nas mesmas condições financeiras e de prazo, à exceção do risco de 

crédito. Além das exigências tradicionalmente adotadas em financiamentos do BNDES, a entidade 

adotou nesse programa um rol de condicionantes e controles visando a mitigar riscos de estouro de 

orçamento e prazo das obras. 

8. As condições especiais do ProCopa Arenas são: 

a) aprovação do projeto de arena pela FIFA; 

b) sustentabilidade ambiental: exigência de certificação reconhecida nesse assunto; 

c) auditoria independente da execução físico-financeira das obras: exigência de contratação por 

parte do tomador de recursos de empresa independente para auditar a obra (pagamentos, controle do 

cronograma físico-financeiro, orçamento, validação das medições). Os beneficiários deverão 

encaminhar ao BNDES relatórios de “Gerenciamento da Obra” (cumprimento do cronograma, com 

frequência mínima trimestral e a cada liberação) e relatórios de “Auditoria dos Gastos da Obra” 

(semestrais, e abordando a conformidade da documentação financeira). No caso em tela, a SPE oriunda 

da PPP já estaria obrigada a contratar, por força do formato da operação de crédito (Project Finance) 

uma auditoria contábil; 

d) viabilidade econômica da operação da arena: apresentação de um plano de viabilidade 

operacional da arena; 

e) entorno: apresentação das iniciativas com vistas à adequação da inserção urbana das arenas. 

9. Assim, sob estas regras, e como informado, o BNDES assinou contrato de financiamento com a 

Arena das Dunas Concessão e Eventos S.A. (SPE executora da PPP e beneficiária do financiamento), 

com a interveniência da Construtora OAS S.A., titular da totalidade das ações da beneficiária, consoante 

peça 10. 

10. O quadro a seguir sintetiza méritos e riscos do projeto e da operação, consoante o Relatório de 

Análise do BNDES (peças 7 e 8): 

Com relação ao Projeto e a Operação 

Méritos Riscos 

 Contribuição ao esforço do país para 

sediar a Copa do Mundo de 2014; 

 O projeto de arena incorpora o conceito 

de multiuso: comercial, cultural e turístico, o 

que contribui para elevar sua taxa de utilização; 

 Possibilidade de que o projeto requeira 

ajustes que possam ocasionar atrasos no 

cronograma das obras – em razão de novas 

orientações da Fédération Internationale de 

Football Association (FIFA) ou de outros fatores; 
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 Legado em infraestrutura para a Cidade; 

 Atração de investimentos e qualificação 

da mão de obra local, com geração de empregos 

durante as obras e durante o período da Copa 

do Mundo; 

 Estímulo à expansão ordenada da cidade 

para um eixo específico provido de 

infraestrutura; e 

 Visibilidade mundial à cidade e ao 

Estado, o que poderá aumentar a atividade 

turística e econômica da região. 

 Risco de atraso nas obras; 

 A adequada integração da arena ao espaço 

urbano de Natal depende de outras ações de 

responsabilidade do Estado e do Município, que 

estão fora do alcance desta operação de crédito; e 

 Variáveis não previstas no Estudo de 

Viabilidade Econômico-Financeira podem 

impactar negativamente os resultados operacionais 

da Arena. 

11. As principais condições da operação estão sintetizadas abaixo (consoante Decisão da Diretoria 

843/2011, peça 9): 

 

Condições Subcrédito “A” Subcrédito “B” 

Valor (R$) 337.086.000,00 59.485.000,00 

Origem dos Recursos FAT FAT 

Custo Básico TJLP TJLP 

Remuneração do BNDES   3,44% aa   3,44% aa 

     Remuneração Básica 0,90% aa 0,90% AA 

     Remuneração de Risco  2,54% aa  2,54% AA 

Prazo Total 171 meses 180 meses 

     Utilização 36 meses 36 meses 

     Carência 36 meses 36 meses 

     Amortização 135 meses 144 meses 

11.1. A remuneração do BNDES está definida pela Resolução 2004/2010 – BNDES, de 28/9/2010, que 

trata do Programa BNDES ProCopa Arenas, totalizando 0,9% a.a..  

11.2. O financiamento foi dividido em 2 subcréditos de mesma finalidade, e com prazos de amortização 

distintos, para que se obtivesse uma melhor aderência do serviço da dívida ao fluxo de receitas da SPE, 

pois o modelo de remuneração da concessão prevê 2 modalidades de contraprestação pública:  

a) Subcrédito “A” (85% do crédito total): busca casar o término de amortização com o término 

esperado de pagamento da parcela fixa de contraprestação por parte do governo estadual à SPE. Prazo 

de amortização de 135 meses; 

b) Subcrédito “B” (15% por centro do crédito total): remuneração variável conforme o desempenho, 

paga ao longo de toda a concessão, que garante margem operacional mínima para a concessionária. 

Prazo de amortização de 144 meses. 

11.3. Conforme exposto, a SPE tem a sua receita mais robusta nos 11 anos e três meses primeiros de 

operação, ou seja, enquanto o governo estadual paga uma parcela fixa à SPE. 

11.4. As garantias oferecidos ao BNDES são: 

11.4.1. Na fase pré-operacional (construção): 

a) contrato de suporte da patrocinadora, a interveniente no contrato; 

b) cessão fiduciária dos direitos emergentes do contrato de concessão; 

c) penhor da integralidade das ações de emissão da ACDE; 

11.4.2. Na fase operacional: 

a) a cessão fiduciária em favor do BNDES dos seguintes direitos: 
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a.1) direito de recebimento integral da “Remuneração do Poder Concedente à Concessionária”, 

definido no contrato de PPP; 

a.2) todos os demais direitos emergentes do contrato de PPP e de seus posteriores aditivos; 

a.3) a totalidade dos direitos creditórios, presentes ou futuros, detidos pela beneficiária contra o Banco 

Depositário relativos aos depósitos dos créditos decorrentes dos direitos cedidos realizados na conta 

vinculada e na conta reserva dos diretos mencionados em a.1) e a.2); 

b) penhor da totalidade das ações que a interveniente detém sobre a beneficiária; 

c) manutenção do contrato de suporte firmado pela interveniente de forma a suprir quaisquer 

insuficiências das garantias anteriores, durante os 4 primeiros anos de operação do novo estádio. A 

vigência desse contrato pode ser estendida até a liquidação do contrato de financiamento, caso 

frustradas as garantias do Poder Concedente à SPE; 

d) constituição de conta reserva equivalente a 3 meses do serviço da dívida; 

11.5. Consideram-se suficientes as garantias acordadas, tendo em vista o respeito às normas do BNDES 

e às do Programa ProCopa Arenas, e por estar resguardado o interesse público. 

12. Foram também previstas, entre outras, as seguintes obrigações ao tomador do financiamento 

(peça 10, Contrato de Financiamento):  

a) manutenção pelo beneficiário de situação regular das suas obrigações junto aos órgãos do meio 

ambiente, durante o período de vigência do Contrato;  

b) obrigação de informar ao BNDES qualquer alteração que vier a ser promovida no Contrato de 

concessão administrativa para a exploração da Arena das Dunas, firmado em 15/4/2011, entre o Estado 

do Rio Grande do Norte e a Arena das Dunas Concessão e Eventos S.A., incluindo a sua extinção;  

c) exigibilidade de comunicar ao BNDES a habilitação e/ou a coabilitação no Regime Especial de 

Tributação para construção, ampliação, reforma ou modernização de estádios de futebol (Recopa), 

instituído pela MP 497/2010, do beneficiário e/ou de empresa, por este contratada, para a execução das 

obras destinadas à implementação da Arena das Dunas, já que poderá haver a necessidade de reajuste 

do equilíbrio econômico-financeiro do contrato;  

d) apresentação de documento que ateste a revisão das planilhas de custo unitário das 

obras/serviços, conforme benefício tributário auferido, e o necessário aditivo contratual;  

e) manter, a partir do primeiro dia de operação do estádio até a final liquidação de todas as 

obrigações decorrentes do contrato de financiamento, índice de cobertura do serviço da dívida superior 

a 1,3; 

f) apresentação ao BNDES de relatórios de acompanhamento semestrais da execução físico-

financeira do projeto, elaborado por empresa independente contratada, abrangendo o período que não 

tenha sido objeto de relatório anterior;  

g) manutenção dos dados e documentos atualizados, de que trata o Anexo I da IN/TCU nº 62, de 

26/5/2010, no Portal de Acompanhamento de Gastos para a Copa do Mundo de Futebol de 2014, no 

endereço www.copatransparente.gov.br  .  

12.1. Para ultrapassar 20% do valor do financiamento: 

a) projeto executivo aprovado pela FIFA e TCU (na verdade o cumprimento dos Acórdãos Plenários 

845/2011 e 3270/2011); 

b) aprovação do projeto executivo da Arena pelo Corpo de Bombeiros; 

c) apresentação de projeto executivo aprovado pela autoridade competente, acompanhado de: 

declaração  expressa do autor do projeto executivo, sob pena de responsabilização,  de que todos os 

trabalhos gráficos, especificações, orçamentos e demais documentos técnicos relacionados com a obra, 

contém assinatura e número do registro no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura; anotações 

http://www.copatransparente.gov.br/
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de responsabilidade técnica; declaração de profissional de Engenharia de os projetos em andamento 

atenderem as condições impostas pelas concessionárias de serviços públicas.  

12.2. Foi prevista também a possibilidade de suspensão da liberação dos recursos em caso de 

comunicação encaminhada por órgão de controle apontando irregularidade no projeto, o que levaria o 

BNDES a glosar os valores correspondentes às irregularidades, e poderia acarretar a redução do valor 

do financiamento na mesma proporção.  

II. Características gerais da PPP contratada pelo Estado do Rio Grande do Norte 

13. Em março de 2011, foi realizada a licitação pública para a concessão da Arena das Dunas 

(Concorrência Internacional 1/2010 da Secretaria Extraordinária para Assuntos da Copa 2014 – 

SECOPA, do Governo do Estado do Rio Grande do Norte), onde a empresa, ou consórcio, que 

apresentasse o menor valor da remuneração (margem operacional) a ser paga pelo poder concedente 

seria declarado vencedor. A empresa Arena das Dunas Concessão e Eventos S.A., Sociedade de 

Propósito Específico, subsidiária integral da Construtora OAS Ltda., que, por sua vez, é subsidiária 

integral do Grupo OAS (OAS Engenharia e Participações S.A.). Oportuno registrar que, após licitação 

frustrada, houve ajuste no arranjo de garantias, que, além de um conjunto de terrenos, passou a contar 

com um fundo garantidor. 

13.1 Houve participação do TCU, fornecendo contribuição para recomendações do Ministério Público 

Federal para aperfeiçoamento dessa concessão (Acórdão 843/2011-P), ao final acatadas pelo Poder 

Concedente. 

14. As principais características do modelo adotado são (peça 7, p. 33-34): 

a) objeto: demolição e remoção dos antigos Estádio Machadão e Ginásio Machadinho, construção, 

manutenção e gestão da operação do Estádio das Dunas (Novo Machadão) e de seu estacionamento; 

b) prazo contratual: 20 anos (inclui 30 meses de obras); 

c) prazo para a conclusão das obras: até 31/12/2013; 

d) variável de leilão: proposta comercial com menor valor de contraprestação mensal;  

e) remuneração da concessionária: 

e.1) receita de exploração comercial: a concessionária faz jus a 50% das receitas oriundas da 

exploração comercial da arena (os outros 50% cabem ao Poder Concedente); 

e.2) contraprestação pública: parcela fixa, correspondente a 85% do valor definido em leilão; parcela 

variável, os outros 15% da contraprestação total mensal estão sujeitos à redução, em razão de avaliação 

com base em indicadores de performance 

f) obrigações da concessionária: efetuar as obras civis; obter certificação ambiental para a 

edificação; efetuar a operação do ativo.  

15. Segundo a análise do BNDES, o modelo permite o retorno do investimento do parceiro privado 

(por meio de expressiva contraprestação fixa), o estímulo ao desempenho operacional (por meio da 

parcela variável), e o compartilhamento de receitas operacionais permite à concessionária ampliar suas 

receitas e ao Poder Concedente reduzir o gasto total com contraprestação.A taxa interna de retorno do 

projeto (TIR) real é de 8,02%, acima do limite inferior de 8% para o aceite de um índice de cobertura da 

dívida mínimo de 1,2. 

III. O Projeto Físico e a Obra 

16. O projeto prevê a capacidade do estádio com 33 mil assentos fixos, com infraestrutura para 

construção de mais 10 mil assentos temporários para a Copa 2014. Além de poder ser utilizado em jogos 

locais, terá também a capacidade de atrair jogos nacionais, concertos/shows e visitação. 

17. A Arena das Dunas chegou a 53% dos trabalhos concluídos em 31/1/2013 (segundo a CGU, Portal 

de Transparência da Copa 2014, endereço 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/copa2014/cidades/execucao.seam?empreendimento=6 ), e a 

57,39% em 28/2/2013, com avanço físico cerca de 9% maior do que o previsto para o mesmo período, 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/copa2014/cidades/execucao.seam?empreendimento=6
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segundo o Portal da Copa do Governo Federal (endereço http://www.copa2014.gov.br/noticia/obras-da-

arena-das-dunas-estao-57-concluidas ).  

17.1. Segundo o Portal da Copa do Governo Federal, os trabalhos encontram-se na fase de conclusão 

da arquibancada superior do setor oeste e iniciando a montagem no setor leste. Além da conclusão do 

setor de arquibancadas, outros serviços importantes em curso seriam a construção dos camarotes, 

vestiários, banheiros e mídia center. No anel inferior, já estão terminados os setores oeste e sul; o setor 

leste está em fase de finalização; a instalação da rede de ar condicionado já foi iniciada. A entrega do 

estádio está prevista para dezembro de 2013; são 1,2 mil trabalhadores no canteiro de obras para erguer 

o estádio, palco de quatro partidas que receberá na Copa do Mundo de 2014, todas válidas pela 

primeira fase do torneio.  

IV. Detalhamento da Situação Atual do Financiamento e do Acompanhamento das Obras do Arena 

das Dunas 

18. A atuação do TCU sobre as obras de construção ou reforma dos estádios que sediarão a Copa 

2014 ocorre basicamente pela fiscalização realizada no BNDES, pela 9ª Secex, com o objetivo de 

verificar a regularidade dos procedimentos de concessão de financiamentos aos entes públicos, às SPEs 

criadas no âmbito de parcerias público-privadas, e a grupos privados.  

19. Foi pesquisado no BNDES o que segue quanto à Arena das Dunas: 

a) a situação dessa operação financeira, apresentando eventuais pendências para a liberação dos 

recursos; 

b) prazo estimado para conclusão; previsão de início e término de cada intervenção; estágio atual da 

obra; percentual de execução; fonte dessas informações sobre andamento das obras; e relatórios de 

acompanhamento da obra; e 

c) aderência à Matriz de Responsabilidades da Copa do Mundo de 2014 das intervenções s previstas 

para o entorno. 

20. Abaixo são sumarizados os dados sobre o financiamento firmado para apoiar a construção da 

Arena das Dunas (Contrato 11.2.0843.1) e os desembolsos já efetuados: 

 

a) Data de Assinatura: 14/10/2011; 

b) Início da vigência: 14/10/2011; 

c) Fim da vigência: 15/10/2026; 

d) Dois subcréditos: Subcrédito A: R$ 337.086.000,00 e Subcrédito B: R$ 59.485.000,00;  

e) Garantias: Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios do Contrato de PPP; Contrato de Suporte 

da OAS Eng. Part. S.A. e penhor das ações da SPE; 

f) Valor cedido (R$): 396.571.000,00; 

g) Valor cedido com aditivos (R$): 396.571.000,00; 

h) Valor da contrapartida (R$): 0,00; 

i) Valor total (R$): 396.571.000,00; 

j) Valor cedido liberado (R$): 205.120.631,53  

         Relação de Desembolsos: 

No. da parcela Tipo de desembolso Valor da parcela (R$) Data 

1 Cedido 79.314.200,00 16/12/2011 

2 Cedido 74.806.431,53 17/08/2012 

3 Cedido 51.000.000,00 26/12/2012 

21. Quanto ao acompanhamento da obra, informa-se: 

21.1. O Relatório de Desempenho mais recente (peça 13), que retrata a situação da obra até o 

4º trimestre de 2012, e que é de responsabilidade do beneficiário, traz detalhes do contrato de 

financiamento firmado com o BNDES e os avanços ocorridos na execução da obra. Não é 

http://www.copa2014.gov.br/noticia/obras-da-arena-das-dunas-estao-57-concluidas
http://www.copa2014.gov.br/noticia/obras-da-arena-das-dunas-estao-57-concluidas
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apresentado qualquer fato que traga dano à conformidade do financiamento concedido pelo 

BNDES. 

21.2. O Relatório de Auditoria Contábil do 4º trimestre de 2012 (peça 14) nada traz que cause 

mácula à conformidade do financiamento concedido pelo BNDES. Seu parecer final é 

apresentado a seguir: 

Em conformidade com os testes realizados e pela leitura do material fornecido contendo todos os 

pagamentos mensais, podemos concluir que os pagamentos realizados pela empresa estão diretamente 

relacionados à construção da Arena das Dunas, e estão devidamente comprovados, aprovados e 

registrados contabilmente. 

21.3. Quanto ao Relatório da empresa contratada fiscalizadora (peça 15), que relata um ritmo 

acelerado para a obra, menciona-se: 

A situação com que este empreendimento se apresenta no último trimestre de 2012, notabilizando-se por 

apresentar um andamento em ritmo bastante razoável quanto à celeridade adotada em todas as 

atividades já iniciadas anteriormente, dando assim, à obra como um todo um caráter que se configura 

num firme avanço em todos os serviços, etapas e atividades ora apresentados na construção da Arena 

das Dunas. 

... 

Conclusão 

Ao ser atingindo o final do último trimestre do ano de 2012, obteve-se um Avanço Físico Acumulado da 

ordem de 50,62%, percentual este que supera em 8,93% o Avanço Físico Previsto que seria de 41,69 %.  

De posse desse valor de 50,62%, obtido no final de dezembro de 2012, pode-se verificar que houve, 

portanto, um crescimento sistemático no ritmo das obras de construção da Arena das Dunas. Esse 

crescimento foi permeado por intermédio das diversas ações otimizantes que foram implementadas para 

que ocorresse um avanço de parecer emblemático e planejado paulatinamente. 

Um dos principais motivos para esse incremento notável no tocante ao avanço físico acelerado da obra 

foi a opção de projeto de obra (pré-moldado), fato este que se mostrou como um dos fatores 

preponderantes e agora inteiramente decisivo para um desenrolar rápido e por demais dinâmico quanto 

à sua aplicabilidade e desenvolvimento. 

Fatores outros como as ações de aspectos social e ambiental adotados pelos gestores responsáveis, 

através de incessantes atividades que demonstram a participação dos colaboradores envolvidos nas 

diversas atividades, etapas e serviços, inteiramente envolvidos e preocupados com o desenrolar de cada 

uma dessas ações. 

É de se esperar para o ano de 2013, devido à ultrapassagem do patamar de 50% de Avanço Físico, um 

crescimento a se descortinar dotado de um caráter indubitavelmente acelerado, através do qual se pode 

descortinar um horizonte bastante confortável no tocante às atividades já iniciadas, bem como àquelas 

que serão iniciadas no decorrer dos próximos meses do ano que se inicia. 

V. Pendências e outras condicionantes para a liberação de recursos 

22. Quanto à Arena das Dunas, a situação é a que segue, não havendo quaisquer pendências, 

no momento, para que ocorra a quarta liberação de recursos: 

 CONDIÇÃO SITUAÇÃO 

1.  
Apresentação do projeto executivo para análise pelo TCE/RN, conforme 

Acórdão 3.270/2011 – TCU. 

Cumprida, não 

houve 

manifestação do 

TCE/RN após 45 

dias da entrega do 

projeto executivo 

pelo BNDES. 

2.  Verificação de eventuais relatórios produzidos pelo TCE/RN. Verificação no 
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momento da 

liberação 

3.  
Apresentação, pelo BENEFICIÁRIO, de Certidão Negativa de Débito – CND ou 

de Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa – CPD-EN. 

A ser encaminhada 

com o pedido da 

liberação 

4.  

Comprovação de regularidade de situação perante os órgãos ambientais, ou 

quando tal comprovação já tenha sido apresentada e esteja em vigor, 

declaração do BENEFICIÁRIO sobre a continuidade da validade de tal 

documento. 

A ser encaminhada 

com o pedido da 

liberação 

5.  

Apresentação, preferencialmente por meio de arquivo eletrônico, de listagem 

contendo dados que identifiquem os bens correspondentes à parcela do crédito a 

ser utilizada, discriminando o equipamento, o fabricante, o valor, assim como 

outras informações que venham a ser solicitadas pelo BNDES, de forma a 

comprovar que as máquinas e equipamentos adquiridos com recursos deste 

Contrato estão credenciados no BNDES. 

A ser encaminhada 

com o pedido da 

liberação 

6.  

Cumprimento quando cabível ao disposto de quaisquer manifestações proferidas 

pelo TCU que repercutam neste Contrato, que deverá declarar expressamente o 

seu conhecimento do teor dos referidos documentos. 

Verificação no 

momento da 

liberação 

7.  

Inexistência de inadimplemento de qualquer natureza, perante o Sistema 

BNDES, por parte da BENEFICIÁRIA ou de empresa integrante do Grupo 

Econômico a que esta pertença, ou de qualquer fato que venha a alterar a 

situação econômico-financeira das referidas empresas e que, a critério do 

BNDES, possa afetar a segurança do crédito a ser concedido ou a realização do 

projeto. 

Verificação no 

momento da 

liberação 

8.  Manter atualizado o Portal Copatransparente. 

Verificação no 

momento da 

liberação 

VI. Adesão ao Regime Especial de Tributação para Construção, Ampliação, Reforma ou 

Modernização de Estádios de Futebol  - Recopa (Decreto 7.319/2010 e IN RFB 1.176/2011) 

23. Consoante Ato Declaratório Executivo 2 (peça 16), de 19/1/2012, foi habilitada a ADCE a operar 

no Recopa. 

24. E, segundo informação colhida junto ao BNDES, a contratação da obra da Arena das Dunas 

(ocorrida pouco antes do Ato acima citado, em 14/10/2011) já contemplou os benefícios do Recopa, pois 

estes já foram observados ao se calcular o valor original da avença. Desse modo, não haverá 

necessidade de aditivo para incorporação das isenções do Recopa, tendo em vista já terem sido 

computadas no valor final da contratação.  

VII. Atualização dos Sites de Acompanhamento 

25. Com o fim de dar transparência à sociedade do andamento das ações relativas à Copa 2014, 

existem os sites www.copatransparente.gov.br (do Senado Federal) e 

www.transparencia.gov.br/copa2014  (Portal da Transparência), que devem apresentar dados gerais das 

obras, projetos básicos, alvarás, contratos e aditivos, relatórios de acompanhamento, relatórios 

fotográficos, medições. 

26. A página Copa 2014 do Portal da Transparência apresenta-se atualizada quanto à Arena das 

Dunas. Quanto ao Portal Copa Transparente, faltam editais, contratos, licenças, relatórios de 

acompanhamento e conteúdo das medições. Faz-se necessário dar ciência ao BNDES dessa 

impropriedade. 

VIII. Conclusão 

27. Como ponto abordado mais crítico, para o qual se proporá recomendação, pode-se citar a 

necessidade de atualização dos lançamentos no Portal de Acompanhamento de Gastos para a Copa de 

2014 (Copa Transparente). 

http://www.copatransparente.gov.br/
http://www.transparencia.gov.br/copa2014
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28. Quanto ao prosseguimento das ações de financiamento, entende-se que estas estão em 

conformidade com os normativos pertinentes à matéria, não existindo óbices para que o BNDES prossiga 

na liberação de recursos dessa operação. 

IX. Proposta de encaminhamento 

29. Ante o exposto, propõe-se enviar o presente relatório, que informa a situação do financiamento do 

BNDES para a Arena das Dunas, em construção em Natal/RN, projeto inserto no esforço de realização 

da Copa do Mundo de Futebol 2014, ao Gabinete do Ex.
mo

 Sr. Ministro-Relator, Valmir Campelo, por 

intermédio da Secretaria Geral Adjunta de Controle Externo, em específico por seu Serviço de 

Coordenação de Redes de Controle, com as seguintes propostas:: 

a) dar ciência à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do 

Senado Federal da falta de atualização dos lançamentos referentes à obra da Arena das Dunas, em 

execução em Natal/RN, no Portal de Acompanhamento de Gastos para a Copa de 2014 (Copa 

Transparente) (www.copatransparente.gov.br); (item 25) 

b) recomendar, com fulcro no art. 250, inciso III, do RI/TCU, ao Governo do Estado do Rio Grande 

do Norte que ultime a atualização das informações referentes à obra da Arena das Dunas no Portal de 

Acompanhamento de Gastos para a Copa de 2014 (Copa Transparente) (www.copatransparente.gov.br) 

(item 21); 

c) autorizar a SecexEstataisRJ a prosseguir no acompanhamento dos atos do BNDES relativos ao 

financiamento da obra da Arena das Dunas, em execução em Natal/RN; 

d) encaminhar cópia do Acórdão que vier a ser proferido à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 

Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal, ao Governo do Estado do Rio Grande do 

Norte e ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social/BNDES; 

d) encerrar os presentes autos.." 

3. O Diretor da SecexEstatais/D3 assim se posicionou (peça 23): 

"De início, cabe tecer alguns esclarecimentos quanto à situação do cronograma físico da obra (itens 17 e 

17.1 da instrução precedente), obtidas em sites governamentais, em razão da última atualização 

apresentada pelo BNDES (posição Março/2013) constante da peça 19.  

Apesar de os dados não coincidirem, uma vez que o Portal Transparência da CGU indica um avanço de 

53% e o Portal da Copa do Governo Federal aponta o alcance de 57,39%, ao passo que o BNDES 

apresenta o resultado de 50%, entendemos que as diferenças não são significativas, a ponto de levantar 

suspeitas sobre a fidedignidade dos dados. Pode-se até reputar tais discrepâncias a adoção de 

metodologias de medição distintas, porquanto a fonte utilizada pelo Portal da CGU é o Governo do 

Estado do Rio do Norte, enquanto o Portal do Governo Federal utilizada como fonte a Secopa/RN e o 

BNDES baseia-se em Relatório de Força Tarefa." 

4. O Secretário da Unidade manifestou-se à peça 24, nos seguintes termos: 

"Inicialmente, cabe destacar que a instrução dos presentes autos (peça 17) foi concluída pelo então 

Diretor da antiga 9ª SECEX, quando já lotado na Secex-RJ. Entretanto, o pronunciamento feito em nome 

da Secex-RJ (peça 18), deve ser desconsiderado, uma vez que o processo é de competência desta Secex 

Estatais RJ, a quem cabe o pronunciamento de mérito, o que é feito na presente peça. 

Quanto ao mérito, afora a ressalva colocada no despacho do Diretor da 3ª DT (doc 49.894.268-4, peça 

23), é oportuno informar que o contrato de abertura de crédito para financiamento da construção da 

Arena das Dunas já foi aditivado (peça 22), de modo a contemplar a alteração determinada por meio do 

Acórdão 3270/2011- TCU – Plenário. 

Registre-se também que, em cumprimento ao item 9.4.1 do referido Acórdão, o BNDES encaminhou ao 

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – TCE/RN, em 07/01/2013, os projetos executivos 

da Arena das Dunas Concessão e Eventos S/A. Transcorridos os 45 (quarenta e cinco) dias 

http://www.copatransparente.gov.br/
http://www.copatransparente.gov.br/
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estabelecidos, sem que tenha sido apresentada qualquer manifestação por parte do TCE/RN, o BNDES 

manteve a liberação dos recursos, conforme informa a Nota AS/DEURB n°022/2013 (peça 20). 

Todavia, por meio do Ofício 009/2013 – GCCTH/TCE/RN, o TCE/RN, encaminhou ao TCU cópia da 

Informação 001/2013-CAFCOPA - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da COPA 2014, e do 

Despacho do Conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes, extraídos dos autos processuais 477/2013-

TC/RN, nos quais consta o entendimento daquela Corte de Contas de que a documentação encaminhada 

pelo BNDES por meio de DVD, a título de Projeto Executivo da Arena das Dunas, anexo à Nota 

AS/DEURB 0176/2012, para fins de fiscalização, está incompleta, não fornecendo o conjunto de 

informações necessárias para que o corpo técnico da CAFCOPA pudesse avaliar, plena e 

conclusivamente, sobre as situações postas no item 9.4.2 do Acórdão 3.270/2011 – TCU – Plenário. 

Em razão disso, a CAFCOPA conclui a sua Informação encaminhando ao Conselheiro Relator a 

seguinte proposta, qual contou com a anuência do Relator:  

“o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte oficie ao BNDES, com vista a dar 

conhecimento do inteiro teor da mesma, deixando a cargo daquela Instituição Financeira a tomada de 

decisão quer em relação a exigir a correção das inconsistências verificadas no conteúdo do Projeto 

Executivo a ela disponibilizado por meio de DVD anexo à Nota AS/DEURB n° 0176/2012 pela Arena das 

Dunas Concessão e Eventos S/A quer a adotar providências no sentido da paralisação de liberações de 

recursos daquele Banco para o executor do Contrato de Concessão Administrativa em que se insere a 

obra de construção do Estádio Arena das Dunas...”. 

Por oportuno, para melhor entendimento, destaco que as inconsistências verificadas pela CAFCOPA se 

referem à ausência de documentação que permitam à comissão investigar as obras no que se refere a um 

eventual dano ao Estado do RN, tais como memorial de cálculo com levantamentos e dimensionamentos, 

orçamento atualizado e detalhado, com quantitativos e dimensionamentos, dentre outros. Ou seja, não 

houve uma análise propriamente dita do projeto executivo, do empreendimento. 

Por ocasião da prolação do Acórdão 2.779/2011- Plenário, depois referendado pelo Acórdão 3.270/2011 

– Plenário, o TCU entendeu que, nos casos em que a modelagem do financiamento fosse feita por meio 

de PPP‟s contratadas pelos estados e/ou municípios para viabilização da Copa 2014, a competência 

para análise de viabilidade técnica, econômica, financeira e ambiental do empreendimento, bem como do 

projeto da obra dele decorrente é do Tribunal de Contas do Estado em que ele estiver sendo executado, 

tendo em vista que um eventual dano dele decorrente, recairia sobre o Estado contratante. 

Nessa linha, considerando que a Arena das Dunas é uma PPP contratada pelo Estado do Rio Grande do 

Norte, caberia ao TCE/RN avaliar o projeto executivo e a constituição da PPP. O BNDES é apenas o 

órgão financiador, e nessa condição, analisa a operação de financiamento, por meio de seus mecanismos 

operacionais, de modo a mitigar ou evitar riscos de desvios da finalidade econômica e social a que se 

destinam os recursos emprestados.  

Dentro destes mecanismos operacionais e nos termos do alerta proferido pelo Tribunal, por meio do item 

9.1 do Acórdão 845/2011 – TCU – Plenário, o BNDES já fez uma avaliação do custo do projeto da 

Arena das Dunas, com base no seu Regulamento Geral de Operações, conforme se vê no Relatório de 

Análise AS/DEURB 14/2011(peças 7 e 8).  

Dessa forma, não caberia ao BNDES suspender o repasse de recursos uma vez que não foram 

identificadas irregularidades, tampouco houve o comando para tal pelo TCE/RN, órgão 

constitucionalmente competente para fiscalizar a aplicação dos recursos do Estado do Rio Grande do 

Norte. 

 Assim, em adição à proposta formulada na instrução técnica, proponho: 

1. determinar ao BNDES que verifique se todo o projeto executivo foi encaminhado ao TCE-RN, 

complementando o que porventura tenha faltado; 

2. comunicar ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte que, se em eventual fiscalização 

futura, aquela Corte verificar irregularidades que envolvam possíveis danos ao Erário, no que tange a 

conteúdo e/ou execução do projeto executivo, como sobrepreços e superfaturamentos, ela poderá 
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informar ao BNDES, que deverá, nos termos do item 9.4.2 do Acórdão 3270/2011 - Plenário, suspender 

os repasses de recursos referentes ao financiamento da Arena das Dunas." 

5. Feitos os registros próprios na Coordenação-Geral da Área de Infraestrutura do Tribunal, os 

autos foram encaminhados ao gabinete do relator (peças 25 e 26). 

6. Em razão da informação acostada pelo TCE/RN e em face do possível desrespeito à decisão 

proferida no Acórdão 3.270/2011-Plenário, determinei a oitiva do BNDES e do Governo do Estado do 

Rio Grande do Norte para que se manifestassem sobre o assunto (peça 27). 

7. Encaminhadas as justificativas, a SecexEstataisRJ produziu a derradeira instrução ínsita à 

peça, anuída pelos dirigentes da unidade às peças 43 e 44, reproduzida, a seguir, com os ajustes na 

forma devidos: 

Trata-se de relatório de acompanhamento da operação de crédito relativa à construção da Arena das 

Dunas, em Natal/RN, formalizada entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 

BNDES e a Arena das Dunas Concessão e Eventos S.A., que se insere no esforço para realização da 

Copa do Mundo de Futebol de 2014. Nesta instrução, cuida-se da análise das manifestações, 

apresentadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES (peça 28), pelo 

Governo do Estado do Rio Grande do Norte (peça 34) e pelo Consórcio Arena das Dunas S/A (peça 35), 

às oitivas determinadas pelo Relator, por meio de despacho datado de 16 de maio de 2013 (peça 27, p. 1-

2). 

2.  Em síntese, encontra-se sob análise eventual descumprimento dos termos do Acórdão 3.270/2011 – 

TCU – Plenário, no que tange à determinação, endereçada ao BNDES, de “caso as Cortes de Contas 

Estaduais, em eventual análise que empreendam, constatem indícios de irregularidades que envolvam 

possíveis danos ao Erário, no que tange a conteúdo e/ou execução do projeto executivo, como 

sobrepreços e superfaturamentos, somente com a elisão desses haverá a liberação de recursos por parte 

do BNDES ou pelo BNB que ultrapassem o percentual de corte para desembolsos financeiros posteriores 

à apresentação do projeto executivo”. 

3. À vista do expediente encaminhado pelo TCE/RN (peça 21), dando conta da eventual incompletude 

dos projetos executivos encaminhados àquela Corte de Contas, o Relator determinou, com base no art. 

276, §2º, do Regimento Interno do TCU, a oitiva do BNDES, do Governo do Estado do Rio Grande do 

Norte e da Arena das Dunas Concessão e Eventos S.A., para que se manifestassem acerca do 

cumprimento aos termos do Acórdão 3.270/2011-Plenário, especialmente no que tange ao envio dos 

elementos faltantes indicados pelo TCE/RN, sob pena de determinação cautelar para interrupção do 

fluxo financeiro do financiamento com o BNDES. 

X. Histórico 

4. O Acórdão 678/2010 – TCU – Plenário determinou a realização de fiscalizações no BNDES e na 

Caixa Econômica Federal - CEF, com o objetivo de verificar a regularidade dos procedimentos de 

concessão de empréstimos ou financiamentos aos governos estaduais ou municipais para as obras de 

construção ou reforma de estádios de futebol e de mobilidade urbana relacionadas com o evento Copa 

do Mundo de Futebol de 2014. 

5. Inicialmente, a 9ª Secex, atual SecexEstataisRJ, realizou levantamento com o fim de conhecer as 

ações do BNDES voltadas para financiamento de projetos inseridos no esforço de realização da Copa do 

Mundo. O processo TC 010.721/2010-0 consubstanciou essa análise e resultou no Acórdão Plenário 

2.298/2010, que fez determinações e recomendações ao BNDES no sentido de incorporar melhorias à 

análise dos projetos que lhe são submetidos. 

6. O retromencionado Acórdão determinou, também, que fossem autuados acompanhamentos 

específicos para cada financiamento de estádio. Com essa finalidade, foi aberto este Relatório de 

Acompanhamento, que examina a conformidade, nos exercícios de 2011 e 2012, dos atos relativos ao 

financiamento do BNDES para a Arena das Dunas Concessão e Eventos S.A. (ACDE), sociedade de 

propósito específico (SPE), executora de parceria público-privada (PPP), que visa construir e explorar o 
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estádio da Arena das Dunas, em Natal/RN. Esse contrato de financiamento contou com a interveniência 

da Construtora OAS S.A., titular da totalidade das ações da beneficiária.  

XI. Do Financiamento e do Acompanhamento das Obras na Arena das Dunas 

7. A atuação do TCU sobre as obras de construção ou reforma dos estádios que sediarão a Copa 2014 

ocorre, neste caso, pelo acompanhamento da regularidade dos procedimentos de concessão de 

financiamentos às sociedades de propósito específico criadas no âmbito de parcerias público-privadas.  

8.  Os dados sobre o financiamento firmado para apoiar a construção da Arena das Dunas (Contrato 

11.2.0843.1) e os desembolsos já efetuados estão dispostos abaixo: 

 

a) Data de Assinatura: 14/10/2011; 

b) Início da vigência: 14/10/2011; 

c) Fim da vigência: 15/10/2026; 

d) Dois subcréditos: Subcrédito A: R$ 337.086.000,00 e Subcrédito B: R$ 59.485.000,00;  

e) Garantias: Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios do Contrato de PPP; Contrato de Suporte da 

OAS Engenharia e Participações S.A. e penhor das ações da SPE; 

f) Valor cedido (R$): 396.571.000,00; 

g) Valor cedido com aditivos (R$): 396.571.000,00; 

h) Valor da contrapartida (R$): 0,00; 

i) Valor total (R$): 396.571.000,00; 

j) Valor cedido liberado (R$): 205.120.631,53  

Relação de Desembolsos até dezembro de 2012: 

No. da parcela Tipo de desembolso Valor da parcela (R$) Data 

1 Cedido 79.314.200,00 16/12/2011 

2 Cedido 74.806.431,53 17/08/2012 

3 Cedido 51.000.000,00 26/12/2012 

9. O acompanhamento da obra traz as seguintes informações: 

9.1. O Relatório de Desempenho mais recente (peça 13), que retrata a situação da obra até o 4º 

trimestre de 2012 e que é de responsabilidade do beneficiário, traz detalhes do contrato de financiamento 

firmado com o BNDES e os avanços ocorridos na execução da obra. Não é apresentado qualquer fato 

que traga dano à conformidade do financiamento concedido pelo BNDES. 

9.2. O Relatório de Auditoria Contábil do 4º trimestre de 2012 (peça 14) nada traz que cause mácula à 

conformidade do financiamento concedido pelo BNDES. Seu parecer final é apresentado a seguir: 

Em conformidade com os testes realizados e pela leitura do material fornecido contendo todos os 

pagamentos mensais, podemos concluir que os pagamentos realizados pela empresa estão diretamente 

relacionados à construção da Arena das Dunas, e estão devidamente comprovados, aprovados e 

registrados contabilmente. 

9.3. Quanto ao Relatório da empresa contratada fiscalizadora (peça 15), que relata um ritmo 

acelerado para a obra, transcrevem-se os trechos abaixo: 

A situação com que este empreendimento se apresenta no último trimestre de 2012, notabilizando-

se por apresentar um andamento em ritmo bastante razoável quanto à celeridade adotada em 

todas as atividades já iniciadas anteriormente, dando assim, à obra como um todo um caráter que 

se configura num firme avanço em todos os serviços, etapas e atividades ora apresentados na 

construção da Arena das Dunas. 

(...) 

Conclusão 
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Ao ser atingindo o final do último trimestre do ano de 2012, obteve-se um Avanço Físico 

Acumulado da ordem de 50,62%, percentual este que supera em 8,93% o Avanço Físico Previsto 

que seria de 41,69 %.  

De posse desse valor de 50,62%, obtido no final de dezembro de 2012, pode-se verificar que 

houve, portanto, um crescimento sistemático no ritmo das obras de construção da Arena das 

Dunas. Esse crescimento foi permeado por intermédio das diversas ações otimizantes que foram 

implementadas para que ocorresse um avanço de parecer emblemático e planejado 

paulatinamente. 

Um dos principais motivos para esse incremento notável no tocante ao avanço físico acelerado da 

obra foi a opção de projeto de obra (pré-moldado), fato este que se mostrou como um dos fatores 

preponderantes e agora inteiramente decisivo para um desenrolar rápido e por demais dinâmico 

quanto à sua aplicabilidade e desenvolvimento. 

Fatores outros como as ações de aspectos social e ambiental adotados pelos gestores 

responsáveis, através de incessantes atividades que demonstram a participação dos colaboradores 

envolvidos nas diversas atividades, etapas e serviços, inteiramente envolvidos e preocupados com 

o desenrolar de cada uma dessas ações. 

É de se esperar para o ano de 2013, devido à ultrapassagem do patamar de 50% de Avanço Físico, 

um crescimento a se descortinar dotado de um caráter indubitavelmente acelerado, através do 

qual se pode descortinar um horizonte bastante confortável no tocante às atividades já iniciadas, 

bem como àquelas que serão iniciadas no decorrer dos próximos meses do ano que se inicia. 

10.   Dentre as condições que subordinariam a quarta liberação de recursos, haveria a necessidade de 

remessa, pelo BNDES, do projeto executivo, recebido do consórcio construtor, para análise pelo 

TCE/RN, conforme dispõe o item 9.2 do Acórdão 3.270/2011 – TCU.  

11.   Conforme anotou o Secretário desta unidade técnica, o contrato de abertura de crédito para 

financiamento da construção da Arena das Dunas já foi aditivado (peça 22, p. 1, 3-4), de modo a 

contemplar a alteração determinada por meio do Acórdão 3.270/2011 – TCU – Plenário. 

12.  O Secretário também anotou, com base em documentos constantes dos autos (peças 20, 34, 35 e 38), 

que, em cumprimento ao item 9.4.1 do referido Acórdão, o BNDES encaminhou o projeto executivo da 

Arena das Dunas Concessão e Eventos S/A ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – 

TCE/RN, em 07/01/2013. Conforme informa a Nota AS/DEURB n° 22/2013 (peça 20), transcorreram os 

45 (quarenta e cinco) dias estabelecidos pelo item 9.2 do Acórdão 3.270/2011 – TCU – Plenário, sem 

que tivesse sido apresentada qualquer manifestação por parte do TCE/RN. 

13.  Apenas em 19/4/2013, por meio do Ofício 9/2013 – GCCTH/TCE/RN, o Sr. Carlos Thompson Costa 

Fernandes, Conselheiro do TCE/RN, encaminhou ao TCU cópia da Informação 1/2013-CAFCOPA 

(Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da COPA 2014), extraída dos autos processuais 

477/2013-TC/RN, pela qual a equipe da comissão considera a documentação encaminhada pelo BNDES 

por meio de DVD, a título de Projeto Executivo da Arena das Dunas, anexo à Nota AS/DEURB 

0176/2012, incompleta. Segundo os termos da Nota, o conjunto de informações remetido seria 

insuficiente para que o corpo técnico da CAFCOPA pudesse avaliar, “plena e conclusivamente, sobre as 

situações postas no item 9.4.2 do Acórdão 3.270/2011 – TCU – Plenário”. Esse item do Acórdão remetia 

à competência do tribunal estadual para investigar as obras no que se refere a um eventual dano ao 

Estado do RN. No entanto, a incompletude assinalada pela comissão do TCE/RN apontava para lacunas 

tais como a falta de memorial de cálculo com levantamentos e dimensionamentos, assim como a falta de 

orçamento atualizado e detalhado, com quantitativos e preços unitários, composição de preços unitários 

dos serviços prestados, inclusive do BDI e dos encargos sociais. Conforme salientou o Secretário desta 

unidade técnica, não houve notícia de uma análise técnica do projeto executivo do empreendimento, nem 

de fiscalização ao local das obras do estádio. Os técnicos do TCE/RN tão somente alegaram carência de 

determinados elementos dentre as informações encaminhadas pelo BNDES. 

14.  Nos termos do Acórdão 2.779/2011- Plenário, assim como do Acórdão 3.270/2011 – Plenário, nos 

casos em que a modelagem do financiamento fosse feita por meio de PPP‟s contratadas pelos Estados 

para viabilização da Copa 2014, a competência para análise de viabilidade técnica, econômica, 
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financeira e ambiental do empreendimento, bem como do projeto da obra decorrente é do Tribunal de 

Contas do Estado em que a obra for executada. Isso porque um eventual dano decorrente da execução 

recairia sobre o Estado contratante. Assim, se o TCE/RN, em trabalho de fiscalização, verificar 

irregularidades que envolvam possíveis danos ao Erário, no que tange a conteúdo do projeto executivo 

ou à execução da obra, como sobrepreços e superfaturamentos, poderá informar ao BNDES, que deverá, 

nos termos do item 9.4.2 do Acórdão 3270/2011 - Plenário, suspender os repasses de recursos referentes 

ao financiamento da Arena das Dunas. 

15. Nessa linha, considerando que a Arena das Dunas é uma PPP contratada pelo Estado do Rio Grande 

do Norte, caberia ao TCE/RN avaliar não somente o projeto executivo e a constituição da PPP como, 

também, a execução do projeto. O BNDES é apenas o órgão financiador, e nessa condição, analisa a 

operação de financiamento, por meio de seus mecanismos operacionais, de modo a mitigar ou evitar 

riscos de desvios da finalidade econômica e social a que se destinam os recursos emprestados. Dentro 

desses mecanismos operacionais e nos termos do alerta proferido pelo Tribunal, por meio do item 9.1 do 

Acórdão 845/2011 – TCU – Plenário, o BNDES já fez uma avaliação do custo do projeto da Arena das 

Dunas, com base no seu Regulamento Geral de Operações, conforme se vê no Relatório de Análise 

AS/DEURB 14/2011(peças 7 e 8).  

16.  No Acórdão 3.270/2011-Plenário, o TCU impôs, como condição para fruição dos recursos que 

ultrapassassem a 65% do valor total financiado, que os projetos executivos do empreendimento fossem 

encaminhados, com antecedência mínima de 45 dias, ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do 

Norte (TCE/RN) para análise. Se aquela Corte não se manifestasse obstando os desembolsos, os repasses 

poderiam ocorrer normalmente. A qualquer tempo, contudo, caso noticiada irregularidade grave pelo 

órgão de controle externo estadual, o fluxo, igualmente, haveria de ser interrompido. Tais requisitos 

passaram, também, a figurar nas cláusulas contratuais do empréstimo pactuado. 

17.  Observa-se, pela leitura da Nota AS/DEURB n. 22/2013 (peça 20, p.1), de 18 de março de 2013, que 

o BNDES informou ao TCU que o projeto executivo da Arena das Dunas Concessão e Eventos S/A foi 

encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – TCE/RN em 7/1/2013 e que, 

até aquela data, não havia ocorrido manifestação do órgão de controle. A Nota ressalta que o prazo de 

45 dias, consignado no item 9 do Acórdão – TCU – Plenário 3.270/2011 havia se esgotado. 

Consequentemente, depreende-se que o TCE/RN deixou de observar o prazo para análise do material 

encaminhado pelo BNDES, razão pela qual o apontamento de incompletude das informações remetidas 

pelo Banco ao TCE é intempestivo. 

18.  Em síntese, o BNDES, por meio da sua Nota AS/DEURB n. 54/2013 (peça 38, p. 3), de 23 de maio 

de 2013, alegou o seguinte: 

A respeito da alegação da Arena das Dunas, de fato, a Lei n 11.079/04 estabelece no §4º de seu 

art. 10, que o valor dos investimentos para definição do preço de referência para a licitação será 

calculado com base em valores de mercado considerando o custo global de obras semelhantes. 

Portanto, diferentemente do que prevê a Lei nº 8.666/93, as PPPs não demandam análise de custo 

unitário. 

Deste modo, assim como em outras PPPs, as obras foram contratadas sob o regime de EPC 

(Engineering, procurement and construction) pelo qual são transferidas para uma terceira 

empresa a responsabilidade pela execução dos projetos, escolha dos fornecedores, montagem e 

construção civil. O EPC tem pontos comuns com o Contrato por Empreitada Global no qual a 

execução da obra ou serviço é ajustada por preço certo e total, ou seja, a empresa contratada 

receberá o valor certo e total para execução de toda a obra. 

Os demais itens solicitados foram devidamente remetidos pelo BNDES ao TCE/RN por meio de 

ofício igualmente expedido nesta data. 

18.1. O Governo do Estado do Rio Grande do Norte entende que a Concessionária Arena das Dunas 

“encontra-se em condição de regularidade”. Da perspectiva do Estado, não há “necessidade de 

nenhuma recomendação para qualquer interrupção do fluxo financeiro do contrato de financiamento 

com o BNDES. Ademais, a interrupção do fluxo financeiro da obra, no estágio atual, acarretaria o 

inevitável atraso da obra e consequentemente, prejuízo irreparável para a realização da Copa do Mundo 
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FIFA 2014 em nosso Estado” (peça 34, p.1). O Estado anexou, ainda, cópias das comunicações enviadas 

ao BNDES e ao TCE/RN (peça 34, p. 2-6). Segundo consta da “relação de CDs entregues e respectivos 

conteúdos” (peça 34, p. 6), o projeto executivo ocuparia os compact discs de números 2, 4, 5, 6 e 7. 

19.   Segundo a Nota da Comissão de Acompanhamento do TCE/RN, a falta de informação quanto 

aos seguintes elementos tornaria a análise a seu cargo inconclusiva:  

a) Memória de cálculo com levantamentos dos quantitativos e dimensionamentos; 

b) Orçamento atualizado e detalhado, com quantitativos e preços unitários; e 

c) Composição de Preços unitários dos serviços prestados, inclusive do BDI e dos encargos sociais. 

20.  Confrontando-se tal lacuna com o que dispõe a Lei 11.079/2004 – que instituiu normas gerais para 

licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública -, observa-se 

que a lei específica não aponta para a obrigatoriedade de tais elementos. Pelo contrário, a lei exige tão 

somente um orçamento sintético, elaborado por meio de metodologia paramétrica, que tenha por base 

valores de mercado. Com efeito, assim dispõe o art. 10, § 4°, introduzido pela Lei 12.766/2012: 

Os estudos de engenharia para a definição do valor do investimento da PPP deverão ter nível de 

detalhamento de anteprojeto, e o valor dos investimentos para definição do preço de referência para a 

licitação será calculado com base em valores de mercado considerando o custo global de obras 

semelhantes no Brasil ou no exterior ou com base em sistemas de custos que utilizem como insumo 

valores de mercado do setor específico do projeto, aferidos, em qualquer caso, mediante orçamento 

sintético, elaborado por meio de metodologia expedita ou paramétrica.” [Grifos para destaque] 

20.1. Logo, não há amparo legal para a exigência de memória de cálculo com levantamentos dos 

quantitativos e dimensionamentos nem para a composição de Preços unitários dos serviços prestados, 

inclusive do BDI e dos encargos sociais. 

20.2. De fato, em nível de exigência infralegal, a Instrução Normativa TCU 52/2007 - que dispõe 

sobre o controle e a fiscalização de procedimentos de licitação, contratação e execução contratual de 

Parcerias Público-Privadas (PPP), a serem exercidos pelo Tribunal de Contas da União - somente 

utiliza a expressão “memória de cálculo” no contexto da análise do impacto da contratação da Parceria 

Público-Privada sobre as metas de resultado nominal e primário e montante da dívida líquida do 

Governo Federal ou do respectivo impacto orçamentário-financeiro nos exercícios financeiros 

abrangidos pelos desembolsos da parceria. Não há exigência expressa de memória de cálculo com 

levantamentos dos quantitativos e dimensionamentos. 

20.3. A referida Instrução Normativa, ao tratar do primeiro estágio do acompanhamento dos 

processos de licitação e de contratação de PPP, faz referência à análise do “orçamento detalhado, com 

data de referência, das obras previstas pelo poder concedente, que permita a plena caracterização do 

projeto a ser licitado” (art. 4º, alínea „d‟, item 2). Essa é a única exigência relativa à forma com que os 

orçamentos devem ser apresentados ao TCU. A expressão “orçamento detalhado, que permita a plena 

caracterização do projeto a ser licitado” admite muitas maneiras de apresentação das informações por 

parte dos proponentes das parcerias. 

21.  A propósito, a exigência aventada pela unidade técnica do TCE/RN em muito se assemelha à 

dicção legal estabelecida pelo art. 7º, §2º, inciso II, da Lei 8.666/93 segundo o qual “as obras e os 

serviços somente poderão ser licitados quando existir orçamento detalhado em planilhas que expressem 

a composição de todos os seus custos unitários” (grifos para destaque). De forma semelhante, a 

exigência de “orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários”, que deve constituir 

anexo integrante do edital, aparece no inciso II do §2º do art. 40 da Lei 8.666/93. Essa espécie de 

exigência também aparece dentre os elementos que um projeto básico, tal qual concebido pela Lei de 

Licitações, deve conter (“orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos 

de serviços e fornecimentos propriamente avaliados” (alínea „f‟ do inciso IX do art. 6º da Lei 8.666/93)). 

22.  Por conseguinte, assiste razão ao BNDES e ao Consórcio Arena das Dunas, quando ressaltam 

que as exigências feitas pelo TCE/RN não se coadunam com as disposições legais regentes das parcerias 

público-privadas. Essas demandam um controle de fins, não um controle de meios, como o que ocorre no 

âmbito da Lei 8.666/93. O marco de referência apontado pela Lei 11.079/2004 é o valor de mercado, 
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considerando-se o custo de obras semelhantes no Brasil ou no exterior. De fato, o TCE/RN não constatou 

irregularidades graves que apontassem para indícios inequívocos de superfaturamento ou de sobrepreço 

nas obras do estádio Arena das Dunas. A rigor, pelo que informou o Conselheiro Relator do TCE/RN, 

não houve fiscalização da equipe de engenheiros da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da 

Copa 2014 – Cafcopa/TCE/RN nas obras do estádio. Essa seria uma ação imprescindível para que se 

iniciasse uma análise de obra de engenharia que já se encontra 60% concluída, aproximadamente. Não 

se deve considerar razoável uma exigência que se coadunaria com uma análise de uma obra a se iniciar. 

Considera-se, assim, que a exigência formulada pela referida Comissão do Tribunal estadual carece de 

tempestividade e razoabilidade, frente à realidade da execução da obra e à proximidade do grande 

evento à qual a obra visa servir. Com efeito, o exercício das competências de fiscalização do Tribunal de 

Contas do Estado do Rio Grande do Norte somente pode ser exercido por aquele órgão de controle. Não 

cabe ao TCU determinar esse exercício.  

23.  Nesse contexto, o TCE/RN poderia requerer o contrato de concessão assinado, a proposta 

econômico-financeira apresentada pelo licitante vencedor e correspondentes anexos, inclusive em meio 

magnético, porquanto esses elementos são obrigatórios segundo as disposições da lei de regência das 

parcerias público-privadas. Ressalva-se, novamente, que o exercício das atribuições constitucionais do 

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte compete somente àquele Tribunal e que não se 

pretende determinar a forma pela qual deve ser exercido. Para os fins dessa análise, o que cabe enfatizar 

é que não há amparo legal para se exigir do consórcio Arena das Dunas memória de cálculo com 

levantamentos dos quantitativos e dimensionamentos, orçamento atualizado e detalhado, com 

quantitativos e preços unitários, e respectiva composição de preços unitários dos serviços prestados, 

inclusive do BDI e dos encargos sociais. 

CONCLUSÃO 

24.  O item 9.2 da parte dispositiva do Acórdão n. 3.270/2011 – TCU – Plenário determinou ao 

BNDES a remessa do projeto executivo das obras do estádio da Arena das Dunas (Natal/RN) com 

antecedência mínima de 45 dias à data de liberação de novos recursos pelo Banco (recursos que virão a 

ultrapassar o limite de 65% do crédito total financiado). No Acórdão 3.270/2011-Plenário, esta Corte 

deliberou, como condição para fruição dos recursos que ultrapassassem a 65% do valor total financiado, 

que os projetos executivos do empreendimento fossem encaminhados para análise ao Tribunal de Contas 

do Estado do Rio Grande do Norte (TCE/RN), com antecedência mínima de 45 dias. Se aquela Corte não 

se manifestasse obstando os desembolsos, os repassasses poderiam ocorrer normalmente. A qualquer 

tempo, contudo, caso noticiada irregularidade grave pelo órgão de controle externo estadual, o fluxo 

deveria ser interrompido. Tais requisitos passaram, também, a figurar nas cláusulas contratuais do 

empréstimo pactuado, conforme registrado no item 10. A rigor, entretanto, o TCE/RN não noticiou 

irregularidade grave. A propósito, a ementa da Informação N. 1/2013 – CAFCOPA (Comissão de 

Acompanhamento e Fiscalização da Copa 2014) do TCE/RN assinalou, tão somente, as expressões 

“projetos incompletos” e “irregularidades formais”. 

25.  O Banco estatal, segundo a declaração de seus gestores, cumpriu tal determinação: “Quanto 

ao cumprimento do Acórdão n. 3.270/2011 - Plenário, deste e. TCU, o BNDES tem a informar que o 

mesmo vem sendo rigorosamente cumprido, uma vez até a presente data, no caso do Contrato de 

Financiamento celebrado com a Arena das Dunas Concessões e Eventos S.A., não ultrapassou o 

percentual de 60% (sessenta por cento) estabelecido como corte para desembolsos financeiros 

posteriores à apresentação do projeto executivo (peça 38, p. 3).”  

26.  Logo, desincumbiu-se de tal obrigação. Especificamente, o BNDES assevera ter enviado ao 

TCE/RN os seguintes elementos técnicos, tais quais os recebeu do consórcio construtor: 

i. O Memorial Descritivo dos materiais e metodologia de execução (especificações); 

ii. Projeto de Certificação LEED e seu respectivo nível, descrevendo os critérios e créditos para a 

certificação: 

iii) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos profissionais envolvidos na obra, como projetistas, 

orçamentistas executores e fiscais; 
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iv) Discriminação de possíveis serviços complementares ao objeto contratado em decorrência de 

exigências ou situações impositivas da FIFA. 

27.  O projeto executivo, conforme a definição constante no inciso X do art. 6º da Lei 8.666/93, deve 

ser “o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as 

normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT”. O documento serve a um 

fim, pelo que tem uma utilidade teleológica. Nem a Lei 11.079/2004 nem a Instrução Normativa TCU 

52/2007 contêm qualquer alusão à expressão “projeto executivo” ou, muito menos, aos elementos que 

esse projeto deveria, necessariamente, conter.  

27.1.  Nada obstante, o cotejo dos elementos documentais encaminhados ao TCE/RN com a execução 

físico-financeira da obra, em especial, atestada através de inspeções técnicas ao canteiro de obras, 

permitiria aos engenheiros do TCE/RN o acompanhamento das obras.  

28.  Especificamente quanto à análise dos requisitos para a concessão de eventual medida cautelar, 

não se considera que estejam presentes neste contexto. Não há fumaça do bom direito porque o TCE/RN 

não levantou, nem mesmo por meros indícios, superfaturamento ou sobrepreço que possa acarretar lesão 

ao erário. Tampouco há risco da demora na concessão da medida cautelar, porque, conforme bem 

salientou o BNDES, haveria instrumentos alternativos mais eficientes para a reposição ao erário, sem 

vulnerar a obra em si, isto é, sem prejudicar a regular conclusão da obra, até aqui, adiantada em 

relação ao cronograma previsto. Por essas razões, não há plausibilidade jurídica na pretensão 

externada pela segunda metade da proposição dos técnicos do TCE/RN, consistente na suspensão dos 

repasses previstos no âmbito do financiamento. Há, ademais, o periculum in mora reverso, consistente no 

risco de uma decisão cautelar do TCU prejudicar, de forma irremediável, sem fundamento bastante, a 

regular execução de uma obra de grande porte e comprometer a finalidade para a qual se destina. Em 

suma, não há, no atual contexto, que se presumir descumprimento dos itens 9.2 ou 9.4.2 do Acórdão 

3.270/2011 – TCU – Plenário por parte do BNDES. 

Proposta de Encaminhamento 

29.  Ante todo o exposto, com fundamento nos arts. 41, inciso I, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, 

combinados com os arts. 250, inciso II, e 276, §6º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da 

União, submete-se à consideração superior as seguintes propostas de encaminhamento: 

a.  considerar satisfatórias as manifestações às oitivas recebidas do BNDES, do Governo do Estado do 

Rio Grande do Norte e do Consórcio Arena das Dunas S/A; 

b.  considerar inoportuna, neste momento processual, a determinação de eventual medida cautelar de 

interrupção do fluxo financeiro do financiamento do BNDES à operação de financiamento do estádio da 

Arena das Dunas (Natal/RN), uma vez que não restaram devidamente caracterizados o fumus boni iuris e 

o periculum in mora (item 27 desta instrução); 

c.  determinar o encaminhamento de cópia da decisão que o Relator vier a adotar ao BNDES, ao 

Governo do Estado do Rio Grande do Norte e à Arena das Dunas Concessão e Eventos S.A.; 

d.  encaminhar cópia da decisão que o Relator vier a adotar ao TCE/RN para ciência; 

e.  determinar à SecexEstataisRJ que continue o presente acompanhamento." 

É o relatório. 

 

VOTO 

Em apreciação, relatório de acompanhamento da operação de crédito relativa à construção 

da Arena das Dunas, em Natal/RN, formalizada entre o Banco Nacional do Desenvolvimento 

Econômico e Social – BNDES e Arena das Dunas Concessão e Eventos S.A., que se insere no esforço 

para realização da Copa do Mundo de Futebol de 2014. 

2. O modelo de construção da Arena é a Parceria Público-Privada, na modalidade concessão 

administrativa. Para a viabilização do negócio, o BNDES pactuou um empréstimo com a Sociedade de 
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Propósito Específico incumbida de gerir o estádio envolvendo dois subcréditos "A" e "B". O primeiro, 

no montante de R$ 337.086.000,00, com amortização de 135 meses; o segundo de R$ 59.485.000,00, 

com amortização de 144 meses, totalizando R$ 396.571.000,00 de financiamento. A divisão foi 

idealizada tendo em vista parear o término do primeiro subcrédito com o término esperado de 

pagamento da parcela fixa da contraprestação. 

3. As garantias envolvem a cessão fiduciária de direitos creditórios do contrato de PPP; um 

contrato de suporte da OAS Engenharia e Participações S.A.; e o penhor de ações da SPE. Na fase 

operacional, pós-construção, haverá a manutenção do contrato de suporte da patrocinadora durante os 

primeiros quatro anos da operação. Ainda se prevê a cessão fiduciária das receitas provenientes da 

exploração do negócio e de direitos emergentes do contrato de concessão. Existem, além disso, a 

constituição de conta reserva equivalente a três meses do serviço da dívida e o penhor da integralidade 

das ações de emissão da SPE.  

4. Segundo dados do Ministério do Esporte, no início de julho, a obra encontrava-se 78% 

executada. 

5. No que se refere aos riscos no negócio, à estrutura de garantias, como também a outros 

condicionantes contratuais para a regularidade do fluxo de recursos, tal qual consta do acervo 

instrutivo, a SecexEstataisRJ não apontou irregularidade capaz de ensejar ação desta Corte para 

censurar qualquer parcela desembolsada. 

6. A discussão trazida à baila na presente fase processual resume-se ao cumprimento, pelo 

BNDES, da determinação insculpida no Acórdão 3.270/2011-Plenário, referente ao necessário 

encaminhamento do projeto executivo do empreendimento ao Tribunal de Contas do Estado do Rio 

Grande do Norte, como condição para usufruto de recursos que ultrapassem 65% do crédito 

contratado. Caso aquela Corte Estadual não se manifestasse obstando o repasse em até 45 dias, em 

razão de eventual irregularidade encontrada, os desembolsos poderiam fruir normalmente. 

7. Eis que, mediante o Ofício 009/2013-GCCTH/TCE/RN, do Gabinete do Conselheiro 

Carlos Thompson Costa Fernandes, foi encaminhado relatório técnico daquela Corte Estadual de 

Contas a anunciar, em extrato, que o projeto executivo não havia sido inteiramente encaminhado ao 

TCE/RN, tal qual asseverado no Acórdão 3.270/2011-Plenário. As peças encaminhadas não 

viabilizavam, de acordo com a equipe técnica, a avaliação do valor do empreendimento. 

II 

8. Consta do relatório instrutivo, que, segundo a Nota da Comissão de Acompanhamento do 

TCE/RN, para completo cumprimento do Acórdão 3.270/2011-Plenário, haveriam de constar as 

seguintes informações: memorial de cálculo com levantamentos de quantitativos e dimensionamentos; 

orçamento atualizado e detalhado, com quantitativos e preços unitários; e composição de preços 

unitários dos serviços prestados, inclusive BDI e dos encargos sociais. 

9. Em razão disso, decidi, preliminarmente, ouvir o BNDES e o Governo do Estado do Rio 

Grande do Norte sobre o assunto. Em resposta, de forma resumida, os responsáveis entendem que, por 

se tratar de uma PPP, não se demandaria a análise dos custos unitários da obra. Como regra a Lei 

11.079/2004, em seu art. 10, §4º, o valor dos investimentos para a definição dos preços de referência 

seria calculado com base em valores de mercado, considerando obras semelhantes; distintamente do 

exigido na Lei 8.666/93, em que se impera a necessidade da elaboração de um orçamento detalhado 

(analítico). 

10. Assim como em outras PPPs, segundo o BNDES, as obras foram contratadas sob o regime 

de Engeneering, procurement and construction (EPC), pelo qual são transferidas para uma terceira 

empresa a responsabilidade pela execução dos projetos, escolha dos fornecedores, montagem e 

construção civil. O EPC teria pontos comuns com o Contrato por Empreitada Global no qual a 
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execução da obra ou serviço seria executada por preço certo e total, ou seja, a empresa contratada 

receberia um montante para execução da obra como um todo, tal qual inicialmente efertado. Logo, 

tanto o Banco, como o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, atestam que o consórcio executor 

da obra encontra-se em "situação de regularidade". 

11. Em análise da questão, a unidade técnica asseverou que, de acordo com a Lei 11.079/2004 

– que instituiu normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da 

administração pública – "observa-se que lei específica não aponta para a obrigatoriedade de tais 

elementos". Pelo contrário, "a lei exige somente um orçamento sintético, elaborado por meio de 

metodologia paramétrica, que tenha por base valores de mercado". 

12. Além disso, segundo a SecexEstataisRJ, "não há amparo legal para a exigência de 

memória de cálculo com levantamentos dos quantitativos e dimensionamentos nem para a composição 

de preços unitários dos serviços prestados, inclusive de BDI e dos encargos sociais." Tampouco a IN-

TCU nº 52/2007 – que dispõe sobre o controle e a fiscalização de procedimentos de licitação, 

contratação e execução contratual de PPPs, a serem exercidos pelo TCU – exigiria tal grau de 

detalhamento. Não haveria, nesse regulamento, exigência expressa de memória de cálculo com 

levantamentos dos quantitativos e dimensionamentos. 

13. A referida instrução normativa, ao tratar do primeiro estágio do acompanhamento dos 

processos de licitação e de contratação de PPP, faria referência à análise do "orçamento detalhado, 

com data de referência, das obras previstas pelo poder concedente, que permita a plena 

caracterização do projeto a ser licitado". Essa seria a única exigência relativa à forma com que os 

orçamentos devem ser apresentados pelo TCU. A expressão "orçamento detalhado" admitiria muitas 

maneiras de apresentação das informações por parte dos proponentes das parcerias. As exigências do 

TCE/RN, portanto, mais se assemelhariam àquelas presentes no art. 6º, inciso IX, da Lei 8.666/93; não 

a uma PPP. 

14. Nessa linha, a unidade instrutiva avalia que não existe fundamento jurídico para 

determinação desta Corte, dirigida ao BNDES, para sustação do fluxo financeiro pactuado no 

empréstimo para financiar a Arena das Dunas. 

III 

15. Em análise da questão, de início, recordo que a competência fiscalizatória sobre os atos 

licitatórios e contratuais do contrato de PPP em questão é, originariamente, do TCE/RN. É aquela 

Corte de Contas a legitimada para julgar a regularidade de tais procedimentos administrativos. A este 

Tribunal de Contas da União compete a avaliação da legalidade, legitimidade e finalidade do contrato 

de financiamento, realizado sobre o BNDES. Irregularidade apontada pela Corte Estadual de Contas 

que, a seu juízo, importe na materialização de um desvio grave de licitude no objeto financiado, em 

princípio, repercutiria na cessação do fluxo de recursos mediante financiamento. Não seria admissível 

que, ciente de toda sorte de irregularidades e desvios, o BNDES continuasse, de olhos vendados, a 

encaminhar recursos subsidiados a investimentos espúrios.  

16. Logo, por se tratar de assunto envolto ao contrato, de forma objetiva, compete ao TCE/RN 

a avaliação da documentação exigível no acompanhamento da concessão. Logo, o encaminhamento 

devido é a comunicação àquele Tribunal Estadual que, nos termos do item 9.2 do Acórdão 3.270/2011-

Plenário, caso haja alguma irregularidade no contrato de Parceria Público-Privada pactuado com a 

Arena das Dunas Concessão e Eventos S.A. que, a seu juízo, tenha gravidade suficiente para ensejar a 

interrupção do fluxo de recursos que irriga a concessão, cientifique formalmente o BNDES sobre tal 

situação, anexando à comunicação a respectiva decisão da Corte Estadual que venha a deliberar 

objetivamente pela paralisação. 

IV 
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17. Não obstante, entendo necessário aclarar o contexto da prolação do Acórdão 3.270/2011-

Plenário – base de todo o modelo fiscalizatório efetuado nas PPPs para a construção dos estádios. Na 

prática, a confirmação da visão porfiada no relatório instrutivo, caso confirmadas as suas convicções, 

terminariam por tornar a decisão, em algum termo, inócua. 

18. O cenário da prolação da decisão envolveu o fato de o empreendimento estar sendo tocado 

mediante PPP. Como se sabe, até a edição da dita decisão, todos os financiamentos dos estádios de 

futebol para Copa foram contratados com cláusula a estabelecer, como requisito para o adimplemento 

dos valores que superassem 20% do total de empréstimo, o encaminhamento do projeto executivo a 

esta Corte de Contas, acompanhado de avaliação demonstrando que foi verificada a compatibilidade 

do valor orçado com os parâmetros de mercado. O objetivo foi afiançar a proporcionalidade do valor 

proposto no financiamento, de modo a tanto garantir a finalidade do financiamento – ao evitar que o 

valor financiado ultrapasse o montante necessário à construção do estádio – como também avalizar a 

licitude do objeto financiado. Não se admitiria, por óbvio, que ciente de toda sorte de desvios um 

banco público continuasse a alocar recursos (subsidiados) em investimentos espúrios. 

19. Como consta do voto condutor do Acórdão 1.927/2011-Plenário, de minha relatoria: 

É indubitável, pois, que o BNDES deve tomar as suas providências próprias – e independentes de 

eventuais avaliações dos órgãos de controle – para acautelar na raiz que seus financiamentos não 

alimentem obras superfaturadas, em prol do princípio da moralidade. Não se busca a avaliação de 

minúcias de engenharia. Basta uma comparação dos serviços contratados com os paradigmas oficiais de 

preços, além de um exame da factibilidade dos cronogramas apresentados. De novo, no caso do programa 

ProCopa Arenas, obras extemporâneas não terão cumprido a sua finalidade; como também não o 

programa de financiamento. 

20. Em uma PPP, contudo, em razão das características do negócio, esse projeto executivo não 

raramente estaria concluso posteriormente ao andamento dos 20% do negócio. No Acórdão 

1.999/2011-Plenário, deste modo, este fato foi levado em conta, quando se avaliou o financiamento da 

Arena Fonte Nova, em Salvador/BA. Transcrevo trecho do voto que subsidiou a decisão: 

23. Em exame da matéria, de fato, coaduno que as PPPs, se comparadas aos contratos administrativos 

tradicionais, possibilitam ao particular maior liberdade na tomada de decisões, principalmente no que se 

refere aos meios necessários a atingir os fins alvitrados no objeto da contratação. A empresa é livre para 

aumentar a sua eficiência. Os projetos executivos, como consequência, com o detalhamento meticuloso 

de cada subsistema da obra, tendem a ser realizados no decorrer da contratação. 

24. É claro que essa maior liberdade está associada a maiores riscos; mas isso é justamente a essência de 

uma Parceria Pública Privada. Os contratos devem, pois, objetivar transparentemente essa repartição de 

riscos. Devem, ainda, descrever suficientemente as condições específicas para aceitação dos serviços, 

mormente quanto à qualidade e ao resultado pretendido. A distribuição da contraprestação pública no 

tempo também deve estar clara. 

25. Logo, cada PPP possui uma modelagem singular, vinculada, sempre, às previsões temporais de 

faturamento e desembolso; cada qual com sua taxa interna de retorno e prazo contratual distintos; cada 

uma com seu fluxo de caixa e riscos próprios.  

26. É por isso que entendo, em anuência ao posicionamento da 9ª Secex e da Sefid-1, que as PPPs 

merecem ser tratadas de maneira distinta. É por este motivo, também, que não vejo como acolher o 

parecer do BNDES quando sugere a utilização universal dos marcos de 30% e 65%  para a verificação do 

preenchimento dos requisitos necessários aos desembolsos. Os percentuais sugeridos provêm do 

andamento físico específico da Arena de Pernambuco. Como visto, cada PPP tem sua modelagem própria. 

A suficiência das cautelas deve ser avaliada caso a caso. 

21. O raciocínio foi expandido a todos os cinco estádios em que se adotou a Parceria Público-

Privada como estratégia de construção e exploração do negócio, mediante o Acórdão 3.270/2011-

Plenário – que é propriamente a base na qual se discute o eventual descumprimento pelo BNDES do 

ali decidido. Consta da decisão, no que importa: 
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9.1. dar ciência ao BNDES que, no que concerne às liberações de parcela do crédito para o Governo do 

Estado do Ceará, no âmbito do contrato de financiamento 10.2.1701.1 cujo objetivo é a implantação da 

Arena Castelão, não há impedimento, por parte do TCU, para a adoção das condições apresentadas na 

Nota BNDES/AS/DEURB 099/2011, especificamente quanto ao seguinte: 

9.1.1. para a utilização de parcela superior a 55% do crédito total financiado: 

9.1.1.1. apresentação ao BNDES, por meio do Comitê Organizador Local – COL, do projeto executivo 

aprovado pela FIFA;  

9.1.1.2. encaminhamento do projeto executivo, pelo BNDES, ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, 

com antecedência mínima de 45 dias à data de liberação de novos recursos pelo Banco que virão a 

ultrapassar esse limite de 55% do crédito total financiado; 

9.1.1.3. cumprimento das ações dispostas no item 9.1 do Acórdão TCU Plenário nº 845/2011 pelo 

BNDES; 

9.1.1.4. caso apontadas irregularidades pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que envolvam dano 

ao Erário, no que tange a conteúdo e/ou execução do projeto executivo, como sobrepreços e 

superfaturamentos, novas parcelas do financiamento somente poderão ser liberada se as irregularidades 

constatadas  vierem a ser  elididas; 

9.2. determinar ao BNDES e, no que couber, ao Banco do Nordeste do Brasil, que adote os 

procedimentos preconizados nos itens anteriores deste Acórdão também para os financiamentos dos 

estádios dos Estados da Bahia (Arena Fonte Nova), de Minas Gerais (Mineirão), do Rio Grande do Norte 

(Arena das Dunas) e de Pernambuco (Arena Pernambuco), todos com projetos contratados no modelo de 

parcerias público-privadas, observando que a flexibilização deve ser chancelada por decisão da Diretoria 

do BNDES, precedida da avaliação do corpo técnico do Banco, que estabeleça inclusive, a par das 

singularidades de cada empreendimento, o percentual de corte para desembolsos financeiros até a 

apresentação do projeto executivo, que deverá guardar coerência com a execução física do 

empreendimento, limitado a 65% do valor financiado; 

9.3. dar ciência ao BNDES e ao BNB que o disposto no item anterior não prejudica a ação dos órgãos de 

controle, que, a qualquer tempo, por provocação ou de ofício, poderão examinar a matéria em cada caso 

concreto; 

9.4. comunicar aos Tribunais de Contas dos Estados da Bahia, do Ceará, de Minas Gerais, de Pernambuco 

e do Rio Grande do Norte que, em consonância com as diretrizes do Protocolo de Execução relativo ao 

acompanhamento das ações governamentais para realização da Copa do Mundo de 2014, firmado em 

11/05/2010, e para que essas Cortes de Contas estaduais possam exercer suas competências de controle 

quanto às obras dos estádios da copa do Mundo de Futebol de 2014, que: 

9.4.1 o projeto executivo das obras do estádio respectivo lhes será encaminhado pelo BNDES e, no que 

couber, pelo BNB, com antecedência mínima de 45 dias à data de liberação de novos recursos pelos 

bancos que ultrapassem o percentual de corte para desembolsos financeiros posteriores à apresentação do 

projeto executivo; 

9.4.2. caso essas Cortes de Contas Estaduais, em eventual análise que empreendam, constatem indícios de 

irregularidades que envolvam possíveis danos ao Erário, no que tange a conteúdo e/ou execução do 

projeto executivo, como sobrepreços e superfaturamentos, somente com a elisão desses haverá a liberação 

de recursos por parte do BNDES ou pelo BNB que ultrapassem o percentual de corte para desembolsos 

financeiros posteriores à apresentação do projeto executivo; (...) 

22. Então, o objetivo da solicitação do projeto foi, justamente, a obtenção de elementos para 

balizar o justo preço do objeto financiado. Na realidade, haveria de se analisar tais documentos antes 

mesmo do repasse da primeira parcela de crédito. A opção foi elastecida para 20% (no caso das obras 

públicas convencionais) justamente para não inviabilizar as construções e então tornar impraticável a 

realização do evento Copa do Mundo. Para as PPPs, em razão de suas características, a exigência foi 

ainda mais abrandada (65%). 
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23. Os contratos de financiamento passaram, então, a exigir, como requisito de repasse, a 

apresentação desse projeto. Mais uma vez, o objetivo era melhor balizar o valor do objeto financiado. 

A primeira consequência deste postulado é que, paralelamente às exigências legais em termos de uma 

PPP, trata-se de uma cláusula do contrato de financiamento. Um requisito de vontade da União ao 

aplicar recursos subsidiados nesses empreendimentos. Mesmo que se discuta a exigibilidade do projeto 

executivo para um contrato de concessão, caso não apresentados elementos mínimos que viabilizem 

essa equiparação da justeza do valor do objeto financiado, os recursos não serão liberados. Afinal, ao 

se financiar o objeto, em tese, para fins de enquadramento do estádio do Programa ProCopa Arenas, 

nem se sabe como a obra será construída. Se mediante PPP ou obra pública convencional. 

24.  Outra questão é que todas as justificativas trazidas pelo BNDES e pelo Governo de Estado 

– como também no relatório instrutivo – levam em conta que, para licitar uma PPP, sequer se exigem 

todas as composições de custo unitário da obra. Bastaria, no que couber, um orçamento sintético, ou a 

equiparação do preço do empreendimento com outros congêneres (art. 10, § 4º, da Lei 11.079/2004). 

25. Ocorre que tais requisitos são prévios ao contrato, e não a posteriori. São exigências são 

pré-licitatórias. Ora, se o art. 30 da Lei 8.987/95 autoriza que, no exercício da fiscalização, o poder 

concedente, durante a execução do contrato, tenha acesso aos dados relativos à administração, 

contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros da concessionária, quanto mais ao projeto 

executivo – com as peças que o acompanham. 

26. Para a construção da obra – anterior à prestação do serviço – há de se seguir as 

condicionantes normativas para o adimplemento do feito. Não se admitiria que o empreendimento 

fosse erguido à despeito dessas normas. Mesmo que o objeto possa ser licitado com base, apenas, em 

um anteprojeto, o início da obra não pode ocorrer sem um projeto básico; e posteriormente, o projeto 

executivo. É uma obrigação da contratada providenciar tais peças técnicas, sob risco da entrega da 

obra com qualidade a desejar; ou fora do prazo. Quer dizer que, em seu poder-dever fiscalizatório, o 

poder público pode solicitá-los (por obrigatórios). 

27. Além disso, para a construção, acompanhamento e averiguação da factibilidade do prazo 

acordado para a entrega da obra, também se faz necessário que exista um diagrama de tempos 

máximos e mínimos para cada fração da obra (geralmente um diagrama PERT/CPM). Obras bem 

geridas apresentam esses estudos. Trata-se de um instrumento técnico que objetiva a duração de cada 

serviço e a explicitação do prazo último de fim de cada etapa, dentro de um cronograma crítico, para 

que não haja atraso na conclusão da obra. Sem esse cronograma, não há como aferir, com a precisão 

exigida, que o objeto será entregue dentro do prazo. 

28. Fato é que tal peça técnica só pode ser elaborada com a apresentação de todos os serviços a 

serem executados, acompanhados dos respectivos quantitativos e composições unitárias dos serviços, 

com as devidas produtividades e quantitativos. Logo, nessa visão, tais peças também poderiam ser 

consideradas como obrigatórias. 

29. Avalio, inclusive, visão contrária tornaria a decisão desta Corte, materializada pelo 

Acórdão 3.270/2011-Plenário, em algum termo inócua. 

30. De todo modo, feitas essas colocações para ratificar a legalidade da decisão empreendida 

por esta Corte, como também de seus objetivos, torno a repetir que a competência de avaliar a 

suficiência ou não dos elementos trazidos mediante projeto executivo é do TCE/RN. É aquela 

instituição a legitimada a afiançar a adequação daquela peça, hábil a viabilizar se as contraprestações 

públicas da PPP estão proporcionais ao que se espera do balanço entre as despesas e receitas 

provenientes da exploração do negócio. Caso encontrada alguma irregularidade que, a seu juízo, 

importe na interrupção dos recursos financiados, incumbe imediata comunicação do colegiado daquele 

Tribunal ao BNDES, nos termos do Acórdão 3.270/2011-Plenário, para as providências cabíveis.  
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Ante o exposto, Voto por que seja adotado o acórdão que ora submeto à consideração deste 

Plenário. 

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 31 de julho de 2013. 

 

 

 

VALMIR CAMPELO 

Ministro-Relator 

 

 

ACÓRDÃO Nº 1982/2013 – TCU – Plenário 

 

1. Processo TC-015.237/2011-7 

2. Grupo II, Classe de Assunto V – Relatório de Acompanhamento 

3. Entidade: Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES 

4. Interessado: Tribunal de Contas da União (SecexEstataisRJ) 

5. Relator: Ministro Valmir Campelo 

6. Representante do Ministério Público: não atuou 

7. Unidade Técnica: SecexEstataisRJ  

8. Advogado constituído nos autos: não há 

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de acompanhamento da operação de 

crédito relativa à construção da Arena das Dunas, em Natal/RN, formalizada entre o Banco Nacional 

do Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e Arena das Dunas Concessão e Eventos S.A., que 

se insere no esforço para realização da Copa do Mundo de Futebol de 2014. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, 

ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. comunicar o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte que, nos termos do 

item 9.2 do Acórdão 3.270/2011-Plenário, caso haja alguma irregularidade no contrato de Parceria 

Público-Privada pactuado com a Arena das Dunas Concessão e Eventos S.A. que, a seu juízo, tenha 

gravidade suficiente para ensejar a interrupção do fluxo de recursos que irriga a concessão, cientifique 

formalmente o BNDES sobre tal situação, anexando à comunicação a respectiva decisão da Corte 

Estadual que venha a deliberar objetivamente pela paralisação;  

9.2. determinar à SecexEstataisRJ, com base no art. 157, caput c/c art. 241 do Regimento 

Interno do TCU que dê continuidade ao acompanhamento do contrato de empréstimo do BNDES 

relativo à Arena das Dunas, em Natal/RN; 

9.3. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a 

fundamentam: 

9.3.1. ao BNDES; 

9.3.2. ao Governo do Estado do Rio Grande do Norte; 

9.3.3. ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte; 

9.3.4. ao Ministério do Esporte; 

9.3.5. à Controladoria Geral da União; 

9.3.6. ao Coordenador do Grupo de Trabalho "Copa do Mundo" da 5ª Câmara de 

Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; 

9.3.7. ao Presidente da Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados, ao 

Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, e ao 

Presidente da Comissão do Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle do 

Senado Federal; 
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9.4. arquivar os presentes autos. 

 

10. Ata n° 28/2013 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 31/7/2013 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1982-28/13-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência), Valmir Campelo (Relator), Raimundo 

Carreiro, José Jorge, José Múcio Monteiro e Ana Arraes. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

 

 
(Assinado Eletronicamente) 

AROLDO CEDRAZ 
(Assinado Eletronicamente) 

VALMIR CAMPELO 

na Presidência Relator 

 

 

Fui presente: 

 

 
(Assinado Eletronicamente) 

PAULO SOARES BUGARIN 

Procurador-Geral 

 

 

 


