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Secretaria Geral

Ata

ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO COMITÊ DE AUDITORIA DA EMBRAPA – COAUD
(18.08.2022)

No dia 18 de agosto de 2022, às 9 horas, por videoconferência no endereço
eletrônico: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/coaud-embrapa, realizou-se a
96ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria – Coaud, conforme documentos
arquivados no Processo 21148.10072/2022-84, com a presença dos Srs. João
Paulo de Medeiros Lima, Gilson Alceu Bittencourt e Luciano Fernandes. Após as
boas-vindas, o Presidente João Paulo deu início à reunião para cumprimento da
seguinte pauta:
ITEM 01 - Partes Relacionadas: Status da Fundação Eliseu Alves
- Atendimento ao Memo 128/2022 Doc SEI 7439160
- Responsável: DENE. Participantes: Raul Rosinha – DENE; e Alexandre Ventin –
Chefe da AJU.
O Sr. Raul Rosinha atualizou as informações sobre a situação da Fundação Eliseu
Alves (FEA), informando a evolução ocorrida a partir de 12/2021: (a) envio de
extratos bancários pela FEA, finalizado em 03/2022; (b) BNDES obteve o bloqueio
das contas da FEA em 04/2022; (c) das 99 prestações de contas apresentadas
pela Fundação, 73 foram reprovadas (a avaliação das contas foi realizada
exclusivamente pela análise dos extratos bancários dos convênios/contratos); (d)
bens patrimoniais não regularizados: mais de 1.500 bens adquiridos pela FEA
precisam ser transferidos/doados para a Embrapa, sendo que não há previsão de
finalização dessa regularização; (e) continuidade da negociação dos contratos
com os parceiros institucionais, principalmente BNDES e SEBRAE.
Continuando, apresentou a situação atual dos contratos/convênios, destacando 13
instrumentos jurídicos que totalizam 87% dos recursos pendentes e que foram
firmados com BNDES, BAYER, SEBRAE, SEPLAN-AP, ELETROBRÁS e ITAIPU
BINACIONAL. Destacou como riscos: (1) não entrega de parte das metas
pactuadas; (2) deterioração do relacionamento com parceiros; (3) possibilidade de
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rescisão dos contratos por parte dos parceiros BNDES e SEBRAE, o que poderá
resultar na obrigação de devolução integral pela FEA e pela Embrapa dos
recursos aportados; (4) demandas judiciais múltiplas.
O Sr. Raul Rosinha informou que a Fundação alega falta de pessoal para a
finalização das prestações de contas. O Sr. Ventin informou que, embora os
dirigentes sejam empregados da Embrapa, não existe relação de subordinação
neste caso, pois estes ocupam a função de gestores da fundação em nome
pessoal, portanto, o vínculo empregatício não é relevante para a tomada de
decisão e nem pode ser utilizado como mecanismo de coerção para a prática de
atos demandados pela Embrapa.
O Sr. Ventin complementou as informações sobre a situação jurídica, destacando
o ajuizamento de ação cautelar para o bloqueio imediato dos bens da FEA quando
do conhecimento de sua situação financeira. Na ação principal também foi
solicitada, dentre outras: a) designação de um perito judicial para análise das
contas; b) que fosse afastada imediatamente toda a administração da FEA, com a
designação de um administrador judicial com a participação do Ministério Público;
c) que fosse promovido o processo de liquidação da Fundação. Atualmente a
Embrapa aguarda o andamento do processo na justiça federal para definir as
próximas ações a serem adotadas pela Embrapa.
O Colegiado indagou sobre o valor estimado das pendências relativas aos
Contratos pendentes de prestação de contas. O Sr. Raul informou que o total
pendente é de cerca de R$ 100 milhões. Com relação à gestão financeira dos
projetos, considerando os extratos bancários, o Sr. Raul acredita que há uma
diferença em torno de R$ 3 milhões a R$ 4 milhões, oriundos de despesas da
Fundação maiores do que as receitas advindas com a taxa de administração dos
contratos e convênios geridos. A medida que os recursos de novos
projetos/convênios entravam, a Fundação utilizava esses recursos para cobrir a
diferença dos acordos antigos, rolando suas dívidas. Quando a Embrapa
suspendeu o processo de credenciamento e a FEA passou a não receber novos
convênios/contratos, a situação se complicou e a Fundação suspendeu suas
atividades. Portanto, podem ter sido utilizados recursos de projetos para
pagamento de despesas da Fundação acima do limite estabelecido por alguns
destes contratos/convênios.
Manifestação do Coaud: O Colegiado agradeceu a apresentação, ficando
agendada nova reunião para o próximo mês de dezembro ou a qualquer tempo,
por demanda da Embrapa, a partir de novas movimentações do processo.
ITEM 02: Acompanhar a evolução dos passivos contingentes, o risco de
perda e as medidas de natureza jurídica adotadas pela Empresa (CPC25) – 2º
Trim/2022
- Atendimento ao Memo 129/2022, Doc SEI 7439339
- Responsável: AJU. Participante: Claudia Capanema – Supervisora AJU/SRJ
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A Sra. Claudia iniciou a apresentação dos processos judiciais envolvendo a
Embrapa, com informações sobre as ações na Justiça Federal, na Justiça do
Trabalho e na Justiça Comum. Foram destacados os processos ativos,
informando a distribuição por período de ajuizamento e envolvimento da Embrapa,
num total de 2.249 processos ativos. No 2º trimestre de 2022, a classificação dos
riscos judiciais foi estimada em R$ 268,7 milhões, sendo R$ 108,0 milhões de
risco provável e R$ 160,7 milhões de risco possível. Destacou os processos mais
relevantes na Justiça do Trabalho, entre as 408 ações em acompanhamento.
Manifestação do Coaud: O Colegiado agradeceu a apresentação e solicitou que
na próxima reunião sejam demonstrados os êxitos e perdas nos processos
judiciais por área.
ITEM 03: Apresentar a situação orçamentária da Embrapa
- Atendimento ao Memo 130/2022 Doc SEI 7439481
- Responsável: DEPSF. Participante: Bruno Soares – Gerente-Geral GOFC
O Sr. Bruno iniciou a apresentação com o histórico da execução orçamentária de
2010 a 2022, destacando as rubricas de pessoal e outros custeios/investimentos.
Comparado ao orçamento de 2018, houve a seguinte redução das despesas com
a rubrica pessoal: 2019 = 0,75%; 2020 = 14,06%; 2021 = 20,51% e 2022 =
27,18%. Destacou que a redução orçamentária dos últimos três anos vem
afetando o financiamento da pesquisa agropecuária. Informou sobre a evolução
da execução orçamentária de 2022 e, considerando os gastos mensais médios, a
projeção é de que no próximo mês de novembro a Embrapa não tenha mais como
cumprir com suas obrigações financeiras e pagar todos os seus fornecedores.
Mostrou o painel de execução orçamentária para 2022, destacando que a
execução atual já está com 98,5% dos recursos empenhados.
Destacou os seguintes pontos de atenção:
(1) no período de 2019 a 2022, o PDI e as ações de rescisão por mútuo acordo
geraram uma economia total de R$ 2,7 bilhões;
(2) não houve conversão dessa economia em recursos para a pesquisa e
inovação agropecuária;
(3) orçamento atual é insuficiente para atender as despesas fixas e de gestão até
dezembro/22;
(4) risco de manutenção do convênio Embrapa/CNPq (bolsa de inovação) –
indisponibilidade orçamentária de R$ 9 milhões demandados;
(5) menor valor histórico de orçamento destinado à projetos de P&D, com valor de
R$ 5,7 milhões frente uma demanda de R$ 100,4 milhões para este ano;
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(6) necessidade orçamentária para manter em condições mínimas a empresa e os
projetos de PD&I seria de R$ 316 milhões.
Manifestação do Coaud: O Colegiado agradeceu a apresentação e aguardará
novas informações sobre o acompanhamento da situação orçamentária da
empresa.
ITEM 04: Assuntos Gerais
- Responsável: Coaud
4.1 - Atas para conhecimento:
– AGE/AGO: Ata da 19ª Reunião (06/07/2022);
– CONFIS: Atas da 458ª Reunião (23/05/2022), da 459ª Reunião (27/06/2022) e
da 460ª Reunião (28/07/2022).
Manifestação do Coaud:
apresentadas.

O

Colegiado

tomou

conhecimento

das

atas

4.2 - Reunião para discutir o registro dos ativos tecnológicos no Balanço
Patrimonial da Embrapa - Enviada Carta nº 7/2022-GGO/SAO ao Presidente da
Embrapa – SEI 21148.010076/2022-62, solicitando agenda para discussão.
Manifestação do Coaud: O Colegiado aguardará a resposta da DiretoriaExecutiva.
4.3 – Tomar conhecimento das Resoluções CGPAR nºs 30 a 42 de 04/08/2022.
Manifestação do Coaud: O Colegiado tomou conhecimento das Resoluções e
solicitou que a DEGG apresente ao COAUD as mudanças que precisarão ser
adotadas nas práticas de controle e no acompanhamento das Demonstrações
Financeiras decorrentes da edição destas novas Resoluções da CGPAR.
4.4 – Tomar conhecimento do Organograma da nova estrutura da Sede,
vigorando desde de 01.08.2022.
O Colegiado recebeu e tomou conhecimento do novo organograma da Empresa,
após a implantação do Projeto Transforma Embrapa, em vigor a partir de 1º de
agosto de 2022.
ITEM 05: Informes e Encerramento
- Responsável: Coaud
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Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, a qual vai assinada por
mim, secretária, e pelos membros do Comitê de Auditoria, podendo ser extraídas
cópias para as providências necessárias.
JOÃO PAULO DE MEDEIROS LIMA – Presidente
GILSON ALCEU BITTENCOURT – Membro
LUCIANO FERNANDES – Membro
MAIRMA ALVES DE FARIAS – Secretária
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