Rio de Janeiro, RJ, 16 de junho de 2020
OF / CBE / Presidência / Nº 2020.175
Da Presidência da Confederação Brasileira de Esgrima – CBE
Aos Membros da Assembleia Geral e Membros do Conselho de Administração da CBE
ASSUNTO: QUITAÇÃO DE GLOSA JUNTO AO MINISTÉRIO DA CIDADANIA
Anexos: OF/CBE/Presidência/Nº 2020.168;
Programa de Apoio Financeiro COB.
Prezados(as) Senhores(as), bom dia.
Esperamos que todos estejam gozando de plena saúde.
O motivo deste contato é para relatar a vocês alguns acontecimentos recentes.
O Ministério da Cidadania - ex-Ministério do Esporte - encaminhou para a CBE, em
22 de maio próximo passado, um Parecer Financeiro acerca da Prestação de Contas
relativa ao Convênio de nº 778122/2012 que teve por objeto o intercâmbio internacional
de atletas brasileiros, bem como a participação desses atletas em diversas competições
internacionais. O valor global do Convênio firmado em 31/12/2012 foi de R$1.118.702,21.
Como é do conhecimento, para a elaboração e execução do objeto daquele
convênio, foi contratada pela CBE, por licitação, uma empresa denominada SB Marketing
e Promoções Ltda.. Ocorre que esta empresa, segundo notícias posteriores, teria forjado
documentos para vencer diversos processos licitatórios, inclusive o da CBE. Em
consequência dessas fraudes, esteve preso o sócio majoritário dessa mesma empresa,
Sr. Sérgio Borges.
Relembramos que a empresa SB também venceu processos de licitação
semelhantes junto a diversas outras confederações e clubes brasileiros para executar
serviços em convênios de cunho esportivo perante o então Ministério do Esporte. Em
síntese, a empresa SB, ao fraudar documentos em diversos processos de licitação,
transformou em “vítimas” as entidades licitantes (confederações e clubes).
Porém, em que pese às fraudes levadas adiante por esta empresa, ela recebeu o
pagamento pelos seus serviços prestados. E são principalmente esses os valores
(serviços prestados pela SB e pagos pela CBE) que agora o Ministério da Cidadania está
determinando à CBE o seu ressarcimento a partir da glosa apresentada. Assim, o débito
nominal apurado pelo Ministério da Cidadania e atualizado monetariamente corresponde
a R$178.487,29. Em caso do não pagamento, o Ministério da Cidadania instaurará um
processo de cobrança denominado Tomada de Contas Especial. Em razão desses fatos,

tão logo recebido na CBE aquele Parecer, procedemos à interposição de um Recurso
Administrativo perante o Ministério da Cidadania.
Porém, menos de um mês após tomarmos conhecimento dessa glosa financeira
originária de Prestação de Contas de Convênio, o COB anunciou um PROGRAMA DE
APOIO FINANCEIRO ÀS CONFEDERAÇÕES em razão da Pandemia do Covid-19.
Desta forma, por intermédio daquele Programa de Apoio Financeiro, o COB se
propôs a doar até R$200.000,00 para aplicação em necessidades prementes das
confederações através de projetos específicos.
Tendo em vista que esses recursos a serem doados pelo COB são para uso
exclusivo da entidade em razão de necessidades prementes, decidimos por bem utilizálos para a quitação integral do valor da glosa financeira apresentada por aquele
Ministério, uma vez que o não pagamento da glosa importaria em processo
administrativo de Tomada de Contas Especial contra a CBE e a sua possível inclusão em
cadastros de inadimplentes perante a União Federal, o que acarretaria na interrupção de
recebimento dos recursos originários das loterias que nos são repassados pelo COB e
pelo CPB. Não bastasse isso, a possibilidade de reversão dessa glosa é mínima, tendo
em vista o histórico anterior de decisões do Ministério envolvendo outras entidades com
essa mesma empresa SB.
Ressaltamos que os recursos ofertados por doação pelo COB são para uso
exclusivo das confederações e não podem ser utilizados em projetos para atletas, para
competições ou outras tantas ações que já estejam contempladas no Plano de Trabalho
aprovado anteriormente. Ou seja, aqueles recursos a serem doados pelo COB são para
uso em necessidades prementes da nossa entidade, levando em conta que o orçamento
da CBE para 2020 está integralmente preservado até este momento, apesar da pandemia.
As confederações interessadas naqueles recursos deverão encaminhar ofício ao COB
justificando e demonstrando a necessidade, o que já foi feito pela CBE.
Enfim, o momento dessa doação do COB não poderia ter sido mais oportuno.
Após termos tido parecer favorável do COB ao nosso pedido, a doação financeira deverá
ocorrer nesta semana e, na sequência, efetuaremos o pagamento daquela glosa.
Atenciosamente,

Arno Schneider
Vice-presidente

Ricardo Machado
Presidente

