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SENTENÇA
1. RELATÓRIO
O Autor Popular, Sr. Antônio Pani Beiriz, ajuizou a
presente Ação Popular, em 21.05.2013, contra a União Federal, a
Caixa Econômica Federal (CEF), o Sport Club Corinthians Paulista
(SCCP), a Construtora Norberto Odebrecht S.A. (C.N.O/S.A), a
Sociedade de Propósito Específico Arena Itaquera S.A. (SPE Arena
Itaquera), a Fédération Internacionale de Football Association
(FIFA) e Jorge Fontes Hereda (Presidente da CEF na época dos fatos),
visando a declaração de nulidade do contrato de financiamento - e
demais avenças adjetas -, todos, relativos à liberação de financiamento
para a construção do estádio de futebol conhecido por Arena Itaquera,
no âmbito do Programa BNDES PROCOPA Arenas 2014. Afirmou
ter solicitado, sem sucesso, documentos a CEF, razão da ausência de
provas oficiais. Ainda assim, acentuou os poderes instrutórios do Juiz,
em sede de ações populares, o que o aproximaria, segundo defendeu, da
postura procedimental inquisitória.
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Iniciou sua argumentação, fazendo referência a Resolução
n° 3.801, de 28.10.2009 do Banco Central do Brasil (BACEN),
devidamente autorizado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN),
estabelecendo 'linha de financiamento do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), para contratação de
operações de crédito para construção e reforma de Estádios da COPA de
2014'. Segundo disse, o valor máximo do financiamento seria de até R$
400 (Quatrocentos) Milhões de Reais por estádio que sediasse os jogos
da Copa do Mundo de 2014, sendo que o prazo máximo de contratação
fixado seria até 31.12.2010.
Ato seguinte, o BNDES criou o 'PROGRAMA BNDES
PROCOPA ARENAS', cuja finalidade era apoiar os projetos de
construção e reforma das arenas que receberiam os jogos da referida
competição mundial, além das respectivas urbanizações dos entornos.
Os clientes dos financiamentos seriam as sociedades e associações, com
sedes e administrações no Brasil, e pessoas jurídicas de Direito Público.
A participação máxima do BNDES estaria restrita a 75% do custo total
de cada obra, limitada a R$ 400 (Quatrocentos) Milhões de Reais por
projeto, incluindo, como já dito, os necessários investimentos nos
entornos dos estádios de futebol.
O Autor fez uma síntese das exigências do BNDES para as
concessões dos financiamentos, entre elas, a de que o prazo máximo de
contratação estaria fixado na data de 31.12.2010. Segundo ele, o
BNDES teria aprovado os financiamentos de 11 (onze) projetos de
reformas e/ou construções de estádios, alguns, inclusive, já inaugurados,
quando do ajuizamento desta ação, exceto o projeto da Arena Itaquera
de propriedade do Sport Club Corinthians Paulista (SCCP). Isso porque
nem o Clube, nem a Construtora Norberto Odebrecht S.A., tampouco a
sociedade de propósito específico SPE Arena Itaquera S.A. teriam
apresentado o estudo de viabilidade financeira do referido projeto,
sequer as garantias exigidas pelo BNDES. O Banco do Brasil,
instituição bancária repassadora dos demais financiamentos, não teria
aceitado contratar este específico repasse, por falta das mencionadas
garantias estabelecidas pelo BNDES.
O Autor disse que, quanto aos demais estádios, os
Governos estaduais respectivos aportaram recursos, como, por exemplo,
as cotas-parte dos Fundos de Participações, ressalvado o Estado de São
Paulo, que teria se recusado a investir dinheiro no indicado projeto.
Além disso, o clube de futebol SCCP seria insolvente, sendo que o bem
imóvel dado em garantia para o financiamento, precisamente, o
chamado Parque São Jorge, estaria penhorado por decorrência de
dívidas fiscais. Não bastasse, o clube de futebol Corinthians sequer teria
a propriedade do terreno sobre o qual foi edificada a Arena Itaquera,
mas, tão somente, seria detentor de uma Cessão Real de Direito de Uso
(CRDU).
Ele, ainda, pontuou que a Construtora Norberto Odebrecht
S.A. teria se recusado a comprometer seus ativos, como garantia do
financiamento, sendo que o Banco do Brasil não aceitou o contrato
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respectivo, enquanto agente financeiro repassador das verbas públicas.
Foi, então, que, segundo o Autor, o Ex-Presidente da República, Sr. Luiz
Inácio Lula da Silva, teria convencido a Ex-Presidente Dilma Rousseff a
substituir o Banco do Brasil, pela CEF, a qual teria assumido todo o
risco da contratação, na condição de agente financeiro repassador.
Nesse enfoque, entendeu o Autor que o contrato seria
ilegal e lesivo ao Patrimônio Público da União e, por isso, deveria ser
declarada a sua nulidade, com ressarcimento do Erário Federal das
importâncias já dispendidas. Apontou as incidências do art. 2° da Lei n°
4.717/1965 (nulidade dos atos lesivos ao Patrimônio Público) e do art.
4°, inciso II, alínea 'a' (operação bancária em desobediência às normas
legais); e inciso VIII, letras 'a' e 'b' do referido Diploma legal
(empréstimo concedido em desobediência de quaisquer normas legais,
regulamemntares, regimentais ou constantes de instruções gerais; valor
dos bens dados em garantia, na época da operação, for inferior ao da
avaliação).
O Autor insistiu que, a teor do art. 1° da Resolução n°
3.801 do BACEN, a ora combatida contratação de operações
financeiras, no âmbito do Programa BNDES PROCOPA Arenas 2014,
teria expirado em 31.12.2010. Tal Programa não teria sido renovado e
somente o BNDES teria sido autorizado a criar tal linha de
financiamento público. A CEF não estaria autorizada, pela Resolução
em tela, a financiar com seus próprios recursos, tal projeto. A
mencionada Empresa Pública Federal poderia, apenas, ser repassadora
do financiamento, caso contratada até 31.12.2010.
Segundo ele, outro ponto a considerar estaria na suposta
desistência das garantias que foram exigidas pelo BACEN/BNDES, por
parte da CEF, o que, novamente, macularia de nulidade o contrato de
financiamento correspondente. Por conseguinte, a Diretoria da CEF da
época teria agido com 'abuso de poder'. Sendo assim, além da violação
ao princípio da legalidade, foi atacado o princípio da moralidade
administrativa, diante da concessão de financiamento sem solicitação
das necessárias garantias ao clube esportivo (SCCP), o qual estaria
ligado ao Ex-Presidente da República Luiz Inácio LULA da Silva, além
da notória influência deste junto a Diretoria da CEF da época dos fatos e
dos evidentes laços comerciais que o político manteria com a
Construtora Norberto Odebrecht S/A.
Nessa toada, concluiu, assinalando a competência desta
Justiça mais graduada para processo e julgamento do feito, além de
reclamar do insucesso, quanto à solicitação de documentos feita perante
a administração da CEF. Pediu, cautelarmente, a sustação dos efeitos da
contratação e dos consequentes repasses de valores, prevenindo mais
lesões ao Erário Federal, na medida em que entenderia que o
financiamento ainda não teria sido de todo liberado aos requeridos.
Requisitou a juntada de documentos. No mérito, propriamente dito,
pediu o julgamento favorável da demanda, para o fim de declarar a
nulidade do contrato de financiamento e demais avenças, a ele,
vinculadas, todos, relativos à liberação do financiamento para
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construção da Arena Itaquera, liberação esta que favoreceria,
indevidamente, o clube de futebol (SCCP), a Construtora (C.N.O/S.A) e
a Sociedade de Propósito Específico (SPE Arena Itaquera S.A), pois
sequer contaria com as garantias exigidas pelo BNDES.
Acrescentou que, caso já tivesse sido liberado
integralmente o financiamento, deveria haver condenação da
Construtora (C.N.O/S.A) e da SPE Arena Itaquera S.A a prestarem as
garantias exigidas pelo BNDES, em aditivo contratual, cominando-se
multa diária em caso de descumprimento. Pediu, ainda, a condenação
solidária dos requeridos ao ressarcimento do Tesouro Nacional em
relação ao valores já pagos em razão da contratação, devidamente
corrigidos. Deu à causa o valor de R$ 400 (Quatrocentos) Milhões de
Reais, juntando documentos, entre eles, cópia da Tomada de Contas
TCU n° 024.749/2012-5 (relatório de acompanhamento da operação de
crédito relativa a Arena da Baixada/PR) e cópia do correspondente
Acórdão n° 664/2012-TCU-Plenário. Concluiu, solicitando o
julgamento de procedência da demanda.
A decisão inaugural negou o pedido de suspensão imediata
dos pagamentos de quaisquer valores relativos ao financiamento da
construção da Arena Itaquera, estádio de futebol do Sport Club
Corinthians Paulista (SCCP). Segundo o eminente Magistrado que me
antecedeu na condução deste feito, não haveria verossimilhança
suficiente para a suspensão liminar do ato impugnado, nos termos do art.
5°, §4° da Lei n° 4.717/65, sendo necessária e indispensável a instrução
probatória da presente demanda para a análise de eventuais
irregularidades. Decretou, ainda, as ilegitimidades passivas da FIFA e do
Presidente da CEF da época dos fatos, Jorge Fontes Hereda.
Determinou, por oportuno, a citação dos demais requeridos, dando
vistas ao Ministério Público Federal (MPF). Depois de cumpridas as
providências, determinou o retorno dos autos para apreciação do pedido
relacionado à requisição dos documentos apontados pelo Autor na sua
inicial.
A referida decisão interlocutória foi desafiada pelo
Agravo de Instrumento n° 5011964-96.2013.404.0000/RS, interposto
pelo Autor Popular. Sua Excelência, o nobre Desembargador Federal,
Dr. Luis Alberto D'Azevedo Aurvalle, Relator do incidente, deferiu
parcialmente o efeito suspensivo, fazendo-o, apenas, para manter, no
pólo passivo da ação, o Presidente da CEF, Sr. Jorge Fontes Hereda. Nas
suas palavras:
"Consabido que a ação popular pode envolver litisconsórcio passivo
necessário, chamada como ré a CEF (identificada como sendo a
entidade que praticou o ato envolvendo os bens e recursos públicos),
mister incluir no pólo passivo também a pessoa física que em nome
da entidade atuou na contratação referida na inicial (Lei n° 4.717/65,
artigo 6°, caput). De aí, a pretensão de manutenção da figura do
Presidente da CEF, Sr. Jorge Fontes Hereda, no pólo passivo da ação
merece guarida, na medida em que, na indigitada qualidade de
Presidente da CEF responde pelos atos praticados pela empresa
pública. Sua exclusão nesse momento processual mostra-se
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prematura, máxime quando se está a requisitar documentação
necessária para averiguar o ato inquinado como lesivo e identificar,
portanto, envolvidos no objeto da ação.
De outra banda, em relação à FIFA, mantenho a exclusão procedida
pelo Juízo de origem. O fato de ser a FIFA o ógão gestor do futebol
no âmbito internacional e estar aí identificada a relação jurídica
existente entre a mesma Federação e o país sede da Copa do Mundo,
não faz por lhe imputar a condição de ré em ação popular que
questiona ato lesivo ao patrimônio público nacional brasileiro. Ainda
que aprovadora dos projetos estruturais dos estádios que receberão
os jogos e participante das deliberações que envolvam a organização
do evento como um todo, a conclusão não se transmuda.
Por fim, sobre o pedido de suspensão do repasse de valores oriundos
do contrato inquinado de lesivo ao patrimônio público, tenho por
manter a decisão recorrida. Não se vislumbra a verossimilhança a
sustar os repasses da verba obtida pelo financiamento tido por ilegal.
A conclusão não afasta posterior deliberação em sentido contrário,
tanto em sede do presente recurso como também pelo juízo
monocrático, certo que a ação constitucional está no início do iter
processual"

O Procurador Regional da República que oficiou no
incidente proferiu parecer, segundo o qual, dos pleitos do Autor,
mereceriam acatamento, além da manutenção de Jorge Fontes Hereda,
no pólo passivo da ação, aquele relacionado à requisição de documentos
para instruir a presente ação popular. Afinal, o art. 7°, inciso I, alínea 'b'
da Lei n° 4.717/1965 (LAP) previu essa providência, por parte do Juízo,
mormente porque, conforme haveria prova nos autos, o Autor teria
efetuado o requerimento a CEF, não tendo obtido resposta. Nas suas
palavras:
"Os fatos são graves, o autor trouxe junto com a inicial noticiários,
informando essa situação, similar conteúdo probatório utilizado
pelos recorridos neste Agravo, portanto, o interesse público, com a
devida vênia, exige a análise célere e aprofundada dessa situação,
para caso existente alguma grave ilegalidade, seja, na medida do
possível, sanada de modo apropriado.
Em tempo de transparência, em que a lei exige a publicação com
nomes e vencimentos de servidores públicos, não se admite que
notícias dando conta de irregularidades em vultosas quantias de
dinheiro público destinada a estádio de futebol não se obtenha de
pronto acesso aos documentos relativos à transação objeto da
demanda. Necessário que a administração da Caixa Econômica
Federal disponibilize ou certifique não possuir essas informações por
ela própria e não por seus advogados, uma vez que esses têm o dever
de manter confidencialidade dos negócios envolvendo seus
constituintes
(...)
Assim, sendo, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL manifesta-se
pelo parcial provimento do agravo para fins de ser determinada
imediatamente a requisição da documentação solicitada pelo autor
popular com fulcro no art. 7°, inciso I, alínea 'b', da Lei n° 4.717/65,
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na Lei n° 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informações de Órgãos
Públicos) e no art. 37, caput da Constituição Federal, bem como para
manter na lide Jorge Fontes Hereda".

A referida decisão monocrática foi exposta à decisão do
Colégio respectivo, tendo a Turma acompanhado o eminente Relator. A
decisão colegiada foi assim ementada:
"AÇÃO POPULAR. LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.
FINANCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO.
REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO
PRESIDENTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FIFA EXCLUSÃO. REPASSE DE VERBAS - MANUTENÇÃO.
1. A requisição de documentos para análise de pleito lançado na
ação constitucional pode ser realizada durante toda a fase
processual, inclusive, de ofício pelo Julgador. É com base nesse
entendimento e em atenção ao princípio da publicidade dos atos
administrativos que se mantém o norte jurisprudencial no sentido de
que não se indefere a inicial da ação popular por falta de documentos
indispensáveis à propositura da ação.
2. O art. 7°, inciso I, alínea 'b', da Lei n° 4.717/65 estabelece que o
Juiz tem a faculdade de requisitar documentos, quando recebe a
inicial, tanto os postulados pelo autor da ação, como aqueles que
entender cabíveis de requisição em razão do pleito apresentado.
3. Mantida a decisão que não dita óbice à requisição apenas
postergando-a para após contestação, quando se dará conforme
necessidade e utilidade à instrução da causa.
4. Consabido que a ação popular pode envolver litisconsórcio
passivo necessário, chamada como ré a CEF (identificada como
sendo a entidade que praticou o ato envolvendo os bens e recursos
públicos), mister incluir no pólo passivo também a pessoa física que
em nome da entidade atuou na contratação referida na inicial (Lei n°
4.717/65, artigo 6°, caput).
5. O fato de ser a FIFA o órgão gestor do futebol no âmbito
internacional e estar aí identificada a relação jurídica existente entre
a mesma Federação e o país sede da Copa do Mundo, não faz por lhe
imputar a condição de ré em ação popular que questiona ato lesivo
ao patrimônio público nacional brasileiro.
6. Mantém-se os repasses das verbas financiadas, ausente, na atual
fase processual, verossimilhança a ensejar a suspensão".

O Autor interpôs embargos de declaração, os quais
restaram rejeitados. O Autor interpôs peças de recursos especial e
extraordinário. Em ambos, foi determinada a retenção, na forma do art.
542, §3°, do CPC/1973.
A Caixa Econômica Federal (CEF) apresentou peça de
contestação, alegando, já em sede preliminar, a carência de ação, por
ausência de interesse processual e por impossibilidade jurídica do
pedido. Segundo disse a Empresa Pública Federal, não haveria qualquer
contrato de financiamento firmado, quando do ajuizamento da presente
ação. Pediu, nesse sentido, a extinção do feito, sem julgamento do
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mérito, na medida em que inexistente a peça contratual cuja nulidade o
Autor Popular estaria pretendendo, o pedido seria juridicamente
impossível. Caso ultrapassadas essas questões, adentrou no mérito,
limitando-se a esclarecer os termos gerais do Programa BNDES de
Arenas para a Copa do Mundo de 2014 - BNDES ProCopa Arenas.
Concluiu, solicitando o julgamento desfavorável da demanda.
A União Federal contestou a ação, dizendo que a inicial
seria inepta, pois sequer o Autor Popular teria procurado imputar a
algum agente da União Federal a responsabilidade pelas irregularidades
supostamente ocorridas. Salientou que não se pode confundir o Ente
Público com a Empresa Pública Federal, no que tange à sua específica
conduta e às alegadas práticas de atos lesivos. Sendo assim, estaria
evidenciada a ilegitimidade passiva da União Federal para figurar nesta
ação constitucional.
A União Federal pontuou, ainda, que a Ação Popular teria
três pré-requisitos essenciais ao seu próprio ajuizamento: a) ser o autor
cidadão brasileiro; b) ser o ato ilegal ou ilegítimo; c) ser o ato lesivo ao
Patrimônio Público (material, moral, ambiental, histórico e cultural).
Nesse foco, o ora Autor Popular não teria demonstrado a ilegalidade ou
a ilegitimidade dos atos questionados, tampouco aportado provas
materiais que demonstrassem a efetiva lesividade ao Patrimônio
Público, em especial frente a União Federal, em decorrência dos atos
aqui sindicados. Por conseguinte, solicitou a extinção do feito, sem
julgamento de mérito. Não bastasse, afirmou que haveria ausência de
interesse processual, pelo simples e decisivo fato da inexistência do
combatido contrato, o que, novamente, justificaria a extinção do feito,
sem julgamento de mérito.
Alertou, por fim, que haveria ausência de interesse da
União Federal, em integrar o pólo ativo da demanda, a teor do art. 6°,
§3° da Lei n° 4.717/1965. Acrescentou, ainda, que a lide seria
temerária, enfatizando a má-fé processual do Autor Popular.
Jorge Fontes Hereda, do mesmo modo, contestou o feito,
ponderando, já em preliminar, a ausência de interesse processual, pela
ausência fática da peça contratual que o Autor Popular pretendeu anular
pela via da ação constitucional. No mesmo sentido, disse que estariam
ausentes os requisitos para a proposição da Ação Popular, como
exigidos em sua lei respectiva, pois não haveria comprovação mínima
da ilegitimidade do ato, tampouco da lesividade ao Patrimônio Público.
Entrando no mérito, o requerido enfatizou a ausência de contrato. Além
disso, acentuou que, na hipótese da CEF vir a contratar operação de
financiamento para as obras relacionadas a Arena Itaquera,
necessariamente, tal contratação será precedida de rigoroso
cumprimento de todos os requisitos exigidos pelo BNDES.
Especialmente, a verificação, quanto ao cumprimento das exigências
internas de risco de crédito, bem como de análise quanto à regularidade
documental do contratante. Concluiu, solicitando o julgamento
desfavorável da demanda.
https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=711517843040872421318578403170&evento=71151… 7/135

15/02/2018

Evento 415 - SENT1

No evento 24, foi proferido despacho, regularizando o
andamento do processo. A eminente Magistrada, que passou a atuar no
feito, proferiu decisão, determinando a inclusão, no pólo passivo da
demanda, da empresa Constutora Norberto Odebrecht S.A.
(C.N.O/S.A) e da Sociedade de Propósito Específico (SPE) Arena
Itaquera S.A, com consequentes atos de citações dos requeridos.
Também, determinou a citação do Sport Club Corinthians Paulista
(SCCP). Ato seguinte, abriu vistas ao Ministério Público Federal
(MPF). Tudo cumprido, determinou o retorno dos autos à conclusão,
para análise do pedido de requisição de documentos feito pelo Autor
Popular em sua inicial.
Posteriormente, foram apresentadas contestações conjuntas
da Construtora Norberto Odebrecht S.A. (C.N.O/S.A), do Sport
Club Corinthians Paulista (SCCP) e da Sociedade de Propósito
Específico (SPE) Arena Itaquera S.A. (ARENA ITAQUERA). Na
peça respectiva, os requeridos salientaram que a presente ação foi
ajuizada, em 21.05.2013, sendo que, na referida data, o único fato
existente era que o BNDES havia aprovado, em julho de 2012, o
Projeto ARENA ITAQUERA, já que este satisfez os requisitos legais.
Não havia o contrato de financiamento que o Autor agora estaria
pretendendo anular, caracterizando-se a sua ausência de interesse
processual. Sendo assim, sequer existindo o ato combatido, não haveria
ilegalidade, lesividade ou imoralidade passíveis de correção
jurisdicional pela via desta Ação Popular. Acentuaram a evidente
litigância de má-fé do Autor, solicitando a extinção do feito sem
julgamento de mérito.
No evento 40, o ilustre Representante do MPF apresentou
sucinta promoção, mencionando a existência do Inquérito Civil
Público (ICP) n° 1.34.001.005822/2010-13, movido pelo Ministério
Público Federal de São Paulo, a quem encaminhou chave de acesso
deste processo.
O Autor Popular reiterou seu pedido de documentos, sendo
atendido no despacho proferido no evento 47.
No evento 55, a Caixa Econômica Federal (CEF) aportou
os documentos, inclusive, a cópia da Tomada de Contas n°
032.876/2013-0, a qual foi instaurada para acompanhar a operação de
crédito e da suficiência das garantias pactuadas na operação financeira
realizada por ela, visando a construção da Arena Itaquera, atendendo
deliberação constante do item 9.2 do Acórdão TCU n° 2630/2013 TCU - Plenário (OUT's 59 e 60). Apresentou, também, cópias dos
contratos respectivos.
No evento 65, foi protocolada petição da lavra dos
eminentes Patronos dos requeridos (Construtora Norberto Odebrecht
S.A., Sport Club Corinthians Paulista e SPE Arena Itaquera S.A.),
manifestando que a demanda estaria estabilizada e reiterando o pedido
de extinção do feito sem julgamento de mérito.
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O Autor Popular, por sua vez, pediu a realização de
perícia técnica, pedido ao qual o MPF não se opôs. Já, os requeridos
(C.N.O. S/A, SCCP e Arena Itaquera S.A.) enfatizaram que o contrato
foi celebrado, após o ajuizamento da presente Ação Popular, sendo que
as garantias respectivas foram prestadas de acordo com as regras do
Programa ProCopa Arenas, sendo observada a 'discricionariedade
conferida ao agente público inerente a qualquer ato administrativo'.
Pediram, nesse foco, a extinção do feito sem julgamento de mérito ou,
ainda, caso superadas as preliminares, que a ação fosse, no mérito,
julgada improcedente.
No evento 79, houve esclarecimentos
relacionados ao pedido do Autor Popular.

da

CEF

Segundo a CEF, teriam sido acostados todos os
documentos pertinentes à comprovação da licitude e da legalidade do
financiamento, por ela concedido, para construção da Arena Itaquera,
nos estritos moldes estabelecidos no Programa BNDES de Arenas para
Copa do Mundo de 2014 - BNDES ProCopa Arenas. Nessa linha,
pontuou que as alegações do Autor seriam fantasiosas, apontando as
manifestações favoráveis do Tribunal de Contas da União (TCU), cujas
cópias correspondentes aportou ao evento 55 (OUT 59 e OUT 60).
A CEF enfatizou que, pelo Acórdão n° 2.552/2014,
Plenário do TCU, os Ministros acordaram, por unanimidade, em
determinar o arquivamento da Tomada de Contas TC n° 032.876/20130 (acompanhamento da operação de crédito e da suficiência das
garantias pactuadas na operação financeira realizada pela CEF, visando
a construção da Arena em São Paulo, atendendo ao item 9.2 do Acórdão
n° 2.630/2013 - TCU - Plenário). Suas Excelências acolheram o parecer
de mérito da Secretaria de Controle Externo da Fazenda Nacional,
segundo consta no evento 55 (OUT60).
A Empresa Pública Federal disse, do mesmo modo, que
houve análise de mérito pelo Tribunal de Contas da União (TCU), a
respeito do contrato de financiamento, ora hostilizado, 'não tendo
identificado irregularidades'. No referido parecer, constaria,
expressamente, que o 'Contrato de Financiamento Mediante Repasse
n° 417.355-11, firmado pela CEF, preencheria os parâmetros do
BNDES para concessão, os quais constariam na Resolução de
Diretoria n° 1.888/2010 (Programa ProCopa Arenas), na medida em
que se limitou ao montante de R$ 400 (Quatrocentos) Milhões de
Reais, e estipulou um prazo de amortização de 161 (cento e sessenta
e um ) meses'.
Nesse passo, a CEF negou que o aporte repassado fosse de
R$ 499 (Quatrocentos e Noventa e Nove) Milhões de Reais,
tampouco que tivesse havido suplementação de mais R$ 350 (Trezentos
e Cinquenta) Milhões de Reais por ordem da então Presidente da
República Dra. Dilma Rousseff, como alegado pelo Autor Popular. Por
consequencia, a CEF ratificou a informação, segundo a qual não teriam
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sido realizados ingressos de novos recursos, em favor do projeto Arena
Itaquera, pela via de outros empréstimos, além daquele relativo ao
Contrato n° 417.355-11 (restrito a R$ 400 Milhões de Reais).
Quanto às garantias do financiamento, a CEF chamou a
atenção para o fato de que o próprio parecer do Tribunal de Contas da
União (TCU) as teria analisado, detidamente, constatando que elas
seriam maiores do que aquelas prestadas para as construções das demais
arenas brasileiras. Segundo a Empresa Pública Federal, o parecer do
TCU revelaria que 'os contratos de garantia firmados estariam de
acordo com os parâmetros do BNDES e todas as garantias
estabelecidas teriam sido formalizadas por meio de contratos
específicos, bem como teria havido atenção quanto à capacidade de
cobertura total do financiamento concedido'.
A CEF pontuou que existiria o aporte financeiro e
garantidor da Odebrecht S.A., empresa controladora de todo o grupo
empresarial, pela via de um 'contrato de suporte de acionista',
relevante no rol de garantias estabelecidas, pois obrigaria a própria
Odebrecht S.A., em caráter irrevogável e irretratável, de forma solidária,
pelo cumprimento integral e pontual das obrigações de aporte da
Odebrecht Participações e Investimentos S.A. (O.P.I/S.A.) oriundas do
referido 'contrato de suporte', caso estas não fossem satisfeitas pela
O.P.I/S.A., e observados os termos e condições do contrato respectivo.
Por fim, a CEF indicou a existência de duas garantias
reais, mais precisamente, os imóveis dados em garantia (terrenos e
edificações relativos ao chamado Parque São Jorge, no Bairo de
Tatuapé na Cidade de São Paulo), valiosos o suficiente para garantir o
integral ressarcimento da CEF, no caso de inadimplemento do devedor
(Evento 55, MATRIMÓVEL 47 e 48). Concluiu, solicitando o
julgamento de improcedência da demanda.
No evento 81, proferi decisão, determinando providências
e delimitando o objeto jurídico da demanda, nos seguintes termos:
"I - Primeiramente, quanto à documentação apresentada pela Caixa
Econômica Federal no evento 55, reparo que os documentos PROJ7
a PROJ37 referem-se às plantas do Estádio Arena Itaquera, as quais
pouca importância possuem para esta demanda.
II - Por outro lado, constam do evento 55 o Contrato de Prestação de
Serviços para Acompanhamento e Fiscalização de Obra (doc.
CONTR5), os Contratos de Alienação Fiduciária de Ações em
Garantia e Outras Avenças, celebrados entre a CEF, a Odebrecht
Participações e Investimentos, a Arena Itaquera S/A, a Jequitibá
Patrimonial S/A e a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS S/A (docs. CONTR38, CONTR39,
CONTR44), o Contrato de Administração de Contas e Outras
Avenças (docs. CONTR40, CONTR41), a Escritura Pública de
Constituição de Hipoteca entre o Sport Club Corinthians Paulista e a
Caixa Econômica Federal (doc. ESCRITURA42), o Contrato de
Cessão Fiduciária de Direitos e Outras Avenças (doc. CONTR45), o
Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Remanescentes em
Garantia (doc. CONTR46), as matrículas nº 162.200 e 241.016 do 9º
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Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo (SP) (doc.
MATRIMÓVEL47 e MATRIMÓVEL48), 40 notas promissórias
emitidas pela Arena Itaquera S/A em favor da Caixa Econômica
Federal, no valor de R$ 10 milhões de reais cada uma (docs. OUT49
e OUT50), o contrato de financiamento e aditivo deste contrato (doc.
CONTR51, CONTR52, certidões negativas de débito e de
regularidade fiscal (docs. OUT53 a OUT58) e cópias da decisão
proferida pelo Tribunal de Contas da União na Tomada de Contas nº
032.876/2013-0 (doc. OUT60).
III - Portanto, a manifestação do autor popular, no evento 45 (doc.
PET1), de que a Caixa Econômica Federal somente teria apresentado
imagens do Projeto Arquitetônico do Estádio não merece guarida.
Como se repara em todo o conjunto da documentação apresentada no
evento 55, descabe nova intimação à CEF para a apresentação de
cópias de contratos de financiamentos entre a CEF e as demais
partes e as certidões negativas de dívidas fiscais, trabalhistas e do
FGTS, mencionados nos itens 10 e 11, do grupo II da peça inaugural,
pois, a exigência de sua apresentação restou satisfeita no evento 55.
IV - Uma vez que os pedidos principais desta demanda são (a) a
declaração de nulidade da contratação do financiamento, a nulidade
do contrato e de quaisquer documentos, avenças ou compromissos de
liberação de financiamento para a construção da Arena Itaquera, ou,
(b) em caso alternativo, a condenação da Construtora Odebrecht e da
S.P.E Itaquera Arena S/A à prestação das garantias estabelecidas
pelo BNDES, e, (c) por fim, a condenação solidária dos requeridos
no ressarcimento ao Tesouro Nacional dos valores pagos em face da
contratação, ressalto que a documentação requerida pelo autor nos
itens 07 e 08 se faz desnecessários ao deslinde desta demanda.
Igualmente, ante a manifestação constante do doc. OUT3, também se
faz desnecessária a apresentação do documento requerido no item 05,
do grupo II da peça inaugural.
V - No entanto, determino a intimação da CEF para manifestação
quanto à apresentação, ou não, dos documentos mencionados nos
itens 02, 06 e 09, mencionados no grupo II da peça inaugural, para o
qual concedo o prazo de 20 (vinte) dias.
VI - Por fim, intime-se também o Ministério Público Federal para
que informe a este Juízo o resultado e eventuais providências
determinadas nos autos do Inquérito Civil Público nº
1.34.001.005822/2010-13, referido pelo representante do Parquet
Federal na promoção do evento 40, facultando-lhe a apresentação de
respectivas cópias, igualmente no prazo de 20 (vinte) dias.
Satisfeitos os itens V e VI, voltem os autos conclusos para apreciação
do pedido de realização de prova pericial".

No evento 99, o Agente do Ministério Público Federal
(MPF), que oficia neste feito, apresentou considerações sobre o ICP n°
1.34.0001.005822/2010-13, indicando que este teria sido arquivado pela
Procuradoria da República de São Paulo. O objeto do referido ICP seria
a fiscalização da execução das obras para construção do Estádio de
Futebol em São Paulo, apto a sediar os jogos da COPA DO MUNDO
FIFA 2014. Segundo o ilustre Parquet Federal daquele Estado, não
existiriam irregularidades, sendo que 'ao menos no aspecto
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concernente às obras, o procedimento teria perdido o seu objeto'.
Ato contínuo, o Procurador da República paulista promoveu o
arquivamento do feito correspondente.
No evento 103, a CEF reiterou seus argumentos
relacionados à suficiência das garantias prestadas ao financiamento
concedido, solicitando o julgamento de improcedência da demanda. Por
oportuno, juntou estudo de viabilidade econômica da Arena Itaquera.
No evento 116, a eminente Magistrada que atuava neste
feito, proferiu decisão, indeferindo as provas requeridas pelo autor,
decisão esta que foi alvejada pela interposição de agravo retido. Sua
Excelência enfatizou a conclusão constante na Tomada de Contas TC
n° 032.876/2013-0 do Tribunal de Contas da União (TCU) (evento
55, OUT 60), segundo a qual:
"Em análise objetiva à determinação de apresentar manifestação
conclusiva a respeito da regularidade da operação de crédito e da
suficiência das condições de garantia pactuadas na operação
financeira realizada pela Caixa (Acórdão 2630/2013-TCU-Plenário),
conclui-se que, diante dos elementos apresentados, não foram
identificados indícios de irregularidades de acordo com os
parâmetros do ProCopa Arenas (Resolução de Diretoria BNDES
1888/2010) e as garantias pactuadas demonstram suficiência na
garantia de prováveis inadimplementos por parte do devedor".

No evento 128, em nova promoção, o Agente do MPF que
oficia neste feito apontou o Inquérito Civil Público (ICP) n°
1.34.001.005805/2010-86, o qual teria por objeto 'o acompanhamento
da legalidade de concessão de financiamento público para obra de
construção da Arena localizada em Itaquera, para a Copa do
Mundo FIFA Brasil 2014'.
No evento 154, proferi decisão, deferindo algumas das
provas solicitadas pelo Autor Popular, em síntese, solicitando, a CEF,
informações sobre os repasses regulares dos valores de renda e de
bilheteria da Arena Itaquera, pelo clube de futebol - SCCP -, em favor
da Empresa Pública, conforme previsão contratual, além de informações
sobre a situação dos contratos em vigor (adimplementos, repactuações e
novas garantias).
A CEF respondeu, afirmando, no evento 177, que o clube
de futebol SCCP estaria adimplente e que não teriam sido solicitadas
novas garantias.
Determinei a expedição de ofício ao ilustre Procurador da
República de São Paulo, solicitando informações sobre o andamento do
ICP n° 1.34.001.005805/2010-86, tendo ele enviado cópia digital de
todo o conteúdo, a qual foi apensada ao evento 179.
Posteriormente, dando seguimento à instrução deste feito,
solicitei mais informações ao Ministério Público Federal de São Paulo
(Procurador da República Dr. José Roberto Pimenta Oliveira), ao
Ministério Público Estadual de São Paulo (Promotor de Justiça
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integrante do segmento do 'Patrimônio Público e Social de São Paulo
Capital', Dr. Marcelo Camargo Milani) e ao Tribunal de Contas da
União (TCU).
O Ministério Público Estadual de São Paulo apresentou
resposta, no evento 212 (OFIC1-4), juntando a inicial da Ação de
Improbidade Administrativa (ação civil pública n° 002068112.2012.8.26.0053), movida contra o então Prefeito de São Paulo Dr.
Gilberto Kassab, a Construtora Norberto Odebrecht S/A, o SCCP, a
Arena F-II e a BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários,
cujo objeto seria a concessão de incentivos fiscais, isenções tributárias
municipais e renúncias fiscais, favorecendo os requeridos, tudo, para
viabilizar a construção da Arena Itaquera. A referida ação tramita
junto a 2ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central de São Paulo. O
Ministério Público Federal, por sua vez, instado a se manifestar sobre o
ICP n° 1.34.001.005805/2010-86, disse que, até aquele momento
(08.08.2016), não teria sido ajuizada a respectiva ação civil pública.
No evento 214, o Tribunal de Contas da União (TCU)
aportou ofício, esclarecendo que estaria remetendo a cópia do processo
TC n° 032.876/2013-0, conforme CD arquivado na Secretaria desta
Vara Federal, sobre cujo conteúdo foi resguardado o devido sigilo,
conforme decisão no evento 216, segundo a qual:
"Considerando que o processo 032.876/2013-0 do Tribunal de Contas
da União - cuja cópia foi apresentada na Secretaria desta Vara por
meio de CD - apresenta peças sigilosas, determino seja dado sigilo
judicial ao referido CD, sendo autorizado apenas às partes, em
Secretaria, o exame do referido documento. Ressalva-se apenas o
Ministério Público Federal, que poderá retirar o CD para exame, em
15 dias, compartilhando a responsabilidade pela preservação do
sigilo.
Prossiga-se com o cumprimento das determinações contidas na
decisão do Evento 201, intimando-se as partes para, no prazo
comum de 15 dias, se manifestarem sobre os documentos acostados
aos autos, bem como para especificarem as provas que pretendem
produzir, sendo que, em caso de ser requerida a realização de
audiência, nesta será debatida a necessidade e a forma de produção
de prova pericial.
Intimem-se as partes, bem como o Núcleo de Improbidade
Administrativa do Ministério Público Federal para manifestação".

No evento 236, a União Federal apresentou manifestação,
a respeito dos documentos constantes do acervo documental juntado
pelo Tribunal de Contas da União (TCU), dizendo que:
"O objetivo da apreciação administrativa contábil pela Corte de
Contas residiu no acompanhamento da operação de crédito e da
suficiência das garantias pactuadas na operação financeira realizada
pela CAIXA, com o fito de viabilizar a construção da Arena Itaquera,
tudo em atenção ao determinado no Acórdão 2630/2013 - TCU
Plenário.
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Aquele órgão, por meio do Acórdão 2552/2014 - TCU Plenário determinou o arquivamento dos autos por entender não terem sido
encontrados indícios de irregularidades de acordo com os parâmetros
do ProCopa Arenas (Resolução da Diretoria do BNDES 1888/2010),
e por concluir que as garantias pactuadas são suficientes na eventual
hipótese de inadimplemento por parte do devedor.
Observou-se ainda que a taxa de juros praticada no contrato é a
segunda maior aplicada em empreendimentos da espécie, tanto para
o BNDES quanto para a CAIXA, condizendo com os riscos da
operação; destacou-se, com isso, a viabilidade do contrato
celebrado.
Por fim, quanto ao fato e o custo final da construção ter ficado acima
do valor inicialmente estabelecido, concluiu aquele órgão não haver
indícios de risco quanto ao pagamento do financiamento a CAIXA e
ao BNDES. As garantias reais dos imóveis mostram-se capazes de
cobrir o valor do empréstimo concedido, o que respalda a operação
em caso de inadimplência, além de também estarem em garantia as
receitas vinculadas à referida Arena.
Diante dessas conclusões, a União ratifica sua alegação de manifesta
ilegitimidade passiva e informa não ter provas a produzir, requerendo
o julgamento da lide na forma do art. 355 do CPC".

No evento 237, os requeridos Construtora Norberto
Odebrecht S.A., Sport Club Corinthians Paulista e SPE Arena
Itaquera S.A. aportaram manifestação conjunta, enfatizando a
inexistência de irregularidades, na medida em que a Tomada de Contas
TC/TCU n° 032.876/2013 foi extinta e arquivada, definitivamente, em
março de 2015. Segundo os requeridos, seria necessário o encerramento
da fase instrutória. Na realidade, a causa de pedir da presente ação
estaria fundada, exclusivamente, na suposta ausência de garantias
exigidas pelo BNDES. Além disso, na data do ajuizamento desta ação, o
contrato de financiamento, ora hostilizado pelo Autor Popular, sequer
havia sido firmado, muito menos as garantias ali previstas, o que
denotaria a completa ausência de interesse processual no caso em tela.
Não bastasse, pontuaram o fato de que a CEF teria
apresentado as cópias do contrato de financiamento e das garantias
respectivas, demonstrando que todas as exigências do BNDES para a
concessão de empréstimo oriundo do Programa ProCopa Arenas
teriam sido efetivamente cumpridas, colocando fim a qualquer sorte de
suspeita levantada pelo Autor Popular. Nesse sentido, o próprio Tribunal
de Contas da União (TCU), órgão responsável pela análise da
regularidade da operação de crédito e da suficiência das garantias, o que
foi feito segundo a Tomada de Contas n° 032.876/2013-0, concluiu que
não teriam sido encontradas irregularidades, sendo as garantias ofertadas
suficientes.
Os requeridos alertaram que as partes foram intimadas a
especificarem as provas que pretendiam produzir, sendo que, à exceção
do Autor Popular, todos os demais envolvidos no litígio solicitaram o
julgamento antecipado do feito. Este Juízo entendeu por delimitar o
escopo da ação, indeferindo o pedido de perícia contábil feito pelo
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Autor Popular. O processo encontrava-se pronto para julgamento.
Contudo, em nova decisão, a Juíza que passou a atuar no feito solicitou
algumas providências informativas, providências estas que, segundo os
requeridos, escapariam ao próprio objeto da demanda.
Segundo os requeridos, apesar disso, a 13ª Vara Federal de
Curitiba respondeu ao ofício, informando que não havia nenhuma
investigação criminal relacionada à construção da Arena Itaquera no
âmbito dos trabalhos relacionados à chamada Operação Lava a Jato.
Do mesmo modo, a CEF apresentou esclarecimentos e documentos,
demonstrando que o financiamento objeto da demanda estaria sendo
quitado nos devidos termos, não tendo havido repactuação, nem
apresentação de novas garantias. Outrossim, o Ministério Público
Federal de São Paulo encaminhou cópia integral do Inquérito Civil
Público (ICP) n° 1.34.001.005805/2010-86, instaurado a pedido do
Procurador da República Dr. José Roberto Pimenta Oliveira, em
11.06.2010, para acompanhar a regularidade do processo de concessão
de financiamento, pelo BNDES, para a construção da Arena Itaquera.
Nas mais de 1.000 (um mil) páginas do referido ICP, que estaria
correndo há mais de 6 (seis) anos, não haveria, de acordo com os
requeridos, indícios de irregularidades nas constituições das garantias,
no contrato de financiamento, sequer inadimplementos nos pagamentos
das prestações respectivas. Acrescentaram que todas as intimações
recebidas pelo SCCP, SPE Arena Itaquera e CEF teriam sido
respondidas, devidamente acompanhadas dos mesmos documentos.
Os requeridos mencionaram o fato de que o Autor Popular
não se desincumbiu de demonstrar minimamente fatos que pudessem
embasar seu pedido de perícia contábil, a qual, aliás, já havia sido
indeferida pela Magistrada anterior. Ora, se nem o Autor Popular foi
capaz de esclarecer a razão de se produzir tal prova especializada,
sendo, ainda, inexistentes os fatos controvertidos relativos ao objeto
desta ação (regularidade das garantias exigidas pelo BNDES), com o
que o MPF teria concordado, expressamente, o processo estaria pronto
para julgamento.
No entanto, segundo os requeridos, a Juíza não estaria
convencida da regularidade das garantias ofertadas pelo BNDES, tendo
determinado mais providências informativas, expedindo ofícios para a
Procuradoria da República de São Paulo, para o Ministério Público
Estadual de São Paulo e para o Tribunal de Contas da União (TCU),
solicitando mais esclarecimentos a respeito dos resultados do controle
externo relacionado às regularidades das operações e procedimentos de
concessões de empréstimos de dinheiro público e de isenções fiscais
para a construção da Arena Itaquera, estádio de futebol do Corinthians.
Na dicção dos requeridos, as respostas, ao pedido judicial
de informações, teriam apontado, de uma vez por todas, para a
regularidade das garantias exigidas pelo BNDES, impondo-se o
encerramento da fase de instrução e consequente julgamento do feito. A
resposta do Procurador da República paulista estaria lastreada em cópia
de manifestação ofertada, pela própria CEF, no último andamento do
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ICP n° 1.34.001.005805/2010-86, por meio do qual o banco teria
informado que a devedora estaria cumprindo com a avença, sendo que a
CEF estaria acompanhando continuadamente a realização contratual.
Além disso, o Procurador da República teria dito que nenhuma ação
teria sido ajuizada ainda para apurar eventuais investimentos de verbas
públicas na construção da Arena Itaquera.
Quanto ao Promotor de Justiça vinculado ao segmento do
Patrimônio Público e Social de São Paulo Capital, os requeridos
enfatizaram que este, apenas, teria encaminhado cópia da petição inicial
da ACP n° 0020681-12.2012.8.26.0053, processada perante a 2ª Vara da
Fazenda Pública do Foro da Comarca de São Paulo. Acentuaram que o o
referido feito cuida de assuntos estranhos à presente Ação Popular. No
entanto, esclareceram que a sentença foi de improcedência dos pedidos
feitos pelo MP/SP. Disseram, ainda, que o terreno sobre o qual foi
erigida a Arena Itaquera estaria na dominialidade do Município de São
Paulo, o qual teria cedido o uso ao Sport Club Corinthians em 1988,
pelo prazo de 90 (noventa) anos, nos termos da Lei Municipal n°
10.622/1988, sendo que, transcorrido este, as benfeitorias e construções
feitas no terreno passariam a integrar o Erário Municipal.
Acrescentaram que os imóveis ofertados em garantia do financiamento
corresponderiam ao chamado Parque São Jorge, no Bairro do Tatuapé,
Cidade de São Paulo, de propriedade do Sport Club Corinthians
Paulista.
Os requeridos ponderaram, ainda, que não teria havido
desvio de finalidade, quanto ao benefício fiscal concedido pela
supramencionada lei municipal. Isso porque, sendo o terreno sobre o
qual foi edificada a Arena Itaquera de propriedade do Município de São
Paulo, alcançado o término final da cessão de uso, as benfeitorias
respectivas reverteriam ao Erário Municipal. Mesmo porque, o benefício
fiscal teria sido concedido dentro dos critérios de conveniência e
oportunidade da Administração Pública para a realização de um evento
internacional de grande vulto, o qual teria trazido incontáveis benefícios
ao Município de São Paulo, notadamente à Zona Leste, tendo
reproduzido parte da decisão judicial proferida pelo Juízo Estadual de
São Paulo na referida ação civil pública por improbidade administrativa.
Segundo aquele eminente Magistrado Estadual:
'Desta ótica, a Municipalidade concedeu benefícios fiscais, dentro de
critérios de oportunidade e conveniência, visando à economicidade
por não comprometer os recursos públicos no financiamento integral
da obra, resguardando-se da possibilidade de intempestividade na
construção do estádio, bem como agindo legitimamente, trazendo
uma nova realidade de investimentos à região Leste da Cidade,
proveniente tanto do evento esportivo realizado, quanto da própria
obra do estádio e seu uso posterior.
Assim sendo, não se pode confundir a prestação objeto de um
contrato administrativo que se submete à lei licitatória, com a
concessão de uma isenção condicional que consiste em um 'quase'
favor do Estado, decorrentre de sua competência tributária e
legitimado por situações fáticas diferenciadas e politicamente
convenientes'.
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(...)
'Tendo em vista os brilhantes apontamentos dos ministros, conclui-se
que a edição da Lei Municipal n° 15.413/2011 é constitucional e
legítima, uma vez que atende ao lídimo e extraordinário intuito do
legislador em sediar os jogos da Copa do Mundo de Futebol de 2014,
utilizando para tanto uma lei de efeitos concretos, visando, também,
ao desenvolvimento da Região Leste de São Paulo.
Verifica-se que não há desvios no intuito do legislador. Este escolheu,
publicamente - inclusive com chamadas públicas para eventuais
interessados - conceder benefícios fiscais oportuna e
convenientemente à obra do estadio dos réus, que já estava em
construção, em terreno pertencente a Administração Pública, que
tinha previsão de término apta a sediar os referidos jogos.'

Sendo assim, segundo os requeridos, os benefícios fiscais
concedidos pelo Município de São Paulo já teriam sido exaustivamente
analisados na referida ação de improbidade administrativa, naquele
Juízo competente, o qual teria concluído pelas suas regularidades
concessivas, além da legitimidade dos atos administrativos e da ausência
de desvios de finalidade.
Os requeridos apontaram também a conclusão da Corte de
Contas da União, a qual teria confirmado a regularidade das operações
financeiras relacionadas à construção da Arena Itaquera, estádio de
futebol do Sport Club Corinthians Paulista (SCCP). Finalizaram,
dizendo que:
"Considerando-se (i) que desde o ajuizamento desta demanda foi
produzido extenso conjunto probatório, cuja análise conduz à
inequívoca conclusão de ausência de irregularidades no Contrato de
Empréstimo; (ii) bem como a inexistência de outras provas a
produzir, com o que já concordou o Ministério Público Federal, nos
termos do art. 355, I, do CPC, requer-se o julgamento antecipado da
lide, com a improcedência dos pedidos formulados na petição
inicial".

No evento 246, a CEF apresentou suas reflexões sobre os
documentos aportados aos autos. Segundo disse a Empresa Pública
Federal, a documentação confortaria a tese de improcedência da
demanda. Disse que a ação de improbidade que tramita na Justiça
Estadual de São Paulo possui objeto jurídico diferente do aqui deduzido.
Além disso, quanto à informação prestada pelo Procurador da República
de São Paulo, relativa ao ICP n° 1.34.001.005805/2010-86, afirmou que
este expediente já tramita há quase 7 (sete) anos, sem que tenham sido
apurados quaisquer indícios de irregularidades no financiamento
concedido, pela CEF, para a construção da Arena Itaquera, tanto que
ainda não foi ajuizada a consequente ação civil pública.
Em relação aos documentos juntados pelo Tribunal de
Contas da União (TCU), mantidos arquivados sob sigilo na Secretaria da
Vara Federal, estes serviriam para reassentar que o Acórdão n°
2.552/2014, oriundo do Plenário, expressou o acordo unânime dos
Ministros, quanto ao arquivamento da Tomada de Contas TC n°
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032.876/2013-0 (aquela que visava acompanhar a operação de crédito e
da suficiência das garantias pactuadas na operação financeira realizada
pela CEF, para viabilizar a construção da Arena Itaquera, em São Paulo,
atendendo à determinação contida no item 9.2 do anterior Acórdão n°
2.630/2013 - TCU - Plenário).
Segundo a CEF, a decisão respectiva ao Acórdão n°
2.552/2014 foi proferida, a partir do acolhimento do parecer de mérito
elaborado pela Secretaria de Controle Externo da Fazenda Nacional
(evento 55 - OUT60). A conclusão do referido parecer partiu de extensa
e detalhada análise da contratação ora combatida, a qual não encontrou
indícios de irregularidades, além de constatar a suficiência das garantias
ofertadas. O autor do parecer ainda teria salientado a preocupação da
CEF com o financiamento concedido e a capacidade de pagamento do
montante pela devedora, elencando as principais garantias, entre elas, a
obrigação de aporte financeiro pelo Grupo Odebrecht S.A., e a garantia
real de imóveis avaliados em valor equivalente a 100% do valor do
financiamento. O mencionado parecer esclareceu, ainda, que:
"43. Ressalta-se o fato de o estádio ter sido orçado em R$ 899
milhões e a execução atual se encontrar em R$ 1,213 bilhões, ou seja,
R$ 314,77 milhões acima do inicialmente estabelecido, conforme
Quadro de Usos e Fontes atualizado (peça 40). A construção do
estádio foi finalizada em virtude dos novos aportes realizados pela
OPI e da realização dos serviços pela CNO que ainda permanecem
pendentes de ressarcimento. De acordo com a estrutura do contrato e
da lógica das contas estabelecidas prioritariamente, não há indícios
de risco quanto ao pagamento do financiamento a Caixa e,
consequentemente, ao BNDES. No entanto, considerando que a OPI
aportou montante superior ao estabelecido, principalmente em
virtude da não realização do FII Torcedor/Financiamento
Subordinado e do atraso dos CIDs, alterações contratuais podem ser
pleiteadas e efetivadas futuramente, caso em que deverão novamente
ser analisadas. De qualquer forma, as garantias reais dos imóveis
são capazes de cobrir o valor do empréstimo concedido, o que
respalda a operação no caso de inadimplência, sem falar nas receitas
vinculadas da arena. (...)"

Sendo assim, afirmou a CEF que, ao contrário do alegado
pelo Autor Popular, teria havido análise do mérito, pelo TCU, a respeito
da contratação do financiamento para construção da Arena Itaquera. E,
nessa análise, conforme anteriormente informado pela CEF, não foram
identificadas quaisquer irregularidades. Acrescentou que o MPF, há
mais de 2 (dois) anos, teria pleno conhecimento da referida decisão do
TCU, na medida em que esteve presente à reunião do Plenário que
decidiu pelo arquivamento do processo. Não bastasse, houve emissão do
Ofício n° 0268/2014 - TCU/SecexFazenda, datado de 13.10.2014, ao
eminente Procurador-Geral da República Dr. Rodrigo Janot Monteiro,
dando-lhe a ciência da referida decisão do Colegiado da Corte de Contas
da União.
A CEF concluiu, afirmando que a dilação probatória
determinada, por este Juízo, teria servido à demonstração da
inconsistência da argumentação ventilada pela parte autora. Solicitou,
assim, o julgamento desfavorável da demanda.
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No evento 255, a CEF apresentou mais explicações,
devidamente documentadas, a respeito da contratação alvo do escrutínio
desta ação constitucional. Apresentou, de plano, laudo de avaliação
atualizado dos valores de mercado dos bens dados em garantia,
inclusive, demonstrando os fluxos financeiros que circulariam,
anualmente, nas contas que passou a gerenciar. No que tange às
informações relacionadas às projeções anuais de receitas do referido
estádio de futebol, se teriam se confirmado, ou não, a Empresa
Pública Federal respondeu negativamente.
Esclareceu, no entanto, que justamente pela frustração de
expectativa de receitas, as partes estariam já em processo de
renegociação do financiamento. Quanto a esta específica circunstância
de que as partes contratantes estariam discutindo eventuais alterações
contratuais, sinalizou que tal prática seria comum no mundo dos
negócios, não havendo na referida conduta qualquer conotação de
ilicitude. Pontuou a notoriedade da crise econômica enfrentada pela
população em geral, pelas empresas e pelo País, como um todo, o que
acarretou um decréscimo valorativo nas projeções que haviam sido
feitas em um cenário de maior estabilidade.
A CEF afirmou que, apesar disso, não haveria qualquer
prejuízo em seu desfavor ou aos recursos por ela mutuados, justamente,
porque entabulou uma contratação cercada de muitas garantias e
benefícios. Reportou-se a trecho de análise técnica feita pelo corpo
especializado do TCU, segundo o qual:
"Ressalta-se que as cláusulas contratuais, como a estrutura de contas
em cascata, as garantias firmadas, a previsão de o SCCP se
comprometer a fazer 90% no mínimo dos seus jogos de mando, as
procurações relacionadas aos contratos de alienação fiduciária de
ações em garantia e outras avenças (peças 42 a 45) contribuem para
a viabilidade econômica do contrato, além de respaldar a Caixa com
garantias representativas no caso de inadimplemento do devedor".

A Empresa Pública Federal enfatizou, também, que, em
relação aos parâmetros da negociação, cumpriria recordar que a taxa de
juros contratada com a CEF seria a segunda maior em relação a todos os
estádios construídos para a Copa do Mundo, sendo lucrativo, tanto para
ela, quanto para o BNDES. Do mesmo modo, as garantias obtidas no
financiamento teriam sido superiores às demais contratações do gênero.
Apresentou tabelas. Disse, ainda, que eventual repactuação não
envolveria perda de garantias, tampouco excederia os parâmetros
fixados à linha de financiamento do Programa BNDES ProCopa
Arenas. Sendo assim, a renegociação sequer guardaria importância para
o deslinde desta demanda.
Sobre o quanto já teria sido pago da dívida e sua expressão
atual, a CEF disse que:
"Importa esclarecer, em cumprimento a este pedido de informação,
que, em relação à contratação objeto da presente ação, até a presente
data, 08/05/2017, o tomador efetuou o pagamento total do montante
de R$ 59.248.849,62 (cinquenta e nove milhões, duzentos e quarenta
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e oito mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois
centavos), sendo que, desta quantia, R$ 14.697.981,41 (quatorze
milhões, seiscentos e noventa e sete mil, novecentos e oitenta e um
reais e quarenta e um centavos) se referem à amortização do saldo
devedor, sendo o restante relativo a juros contratuais, encargos
punitivos e atualização monetária.
Quanto à real expressão do saldo devedor, a mesma, com juros
proporcionais até a presente data, representa a quantia de R$
475.058.620,26, conforme Relatório de Posição Sintética da Dívida,
em anexo, embora eventualmente possa sofrer modificação em
decorrência de renegociação que, como já salientado, vem sendo
tratada pelas partes".

A respeito do Índice de Cobertura do Serviço da Dívida
(ICSD), confirmou que este não teria alcançado o patamar mínimo
previsto no contrato, constituindo-se, desse modo, em outro motivo
que justificaria a proposta de renegociação da dívida.
Quanto ao chamado Contrato de Suporte de Acionista e
Patrocinador, a CEF o considera garantia relevante, reportando-se a
trecho de parecer analítico elaborado pela Secretaria de Controle
Externo da Fazenda Nacional, vinculada ao Tribunal de Contas da
União (TCU), segundo o qual:
"O contrato de suporte de acionista se refere à obrigatoriedade de a
OPI aportar recursos para pagamento da dívida decorrente do
financiamento no caso de inadimplemento da devedora, a SPE.
Segundo o contrato, a obrigação da OPI existirá até que o projeto
comprove geração de caixa suficiente e atinja o ICSD igual a 1,3.
(peça 42, p.11).
O contrato de suporte de acionistas é relevante no rol de garantias
estabelecidas, pois obriga a Odebrecht S.A., em caráter irrevogável e
irretratável, de forma solidária, pelo cumprimento integral e pontual
das obrigações de aporte da OPI oriundas do contrato de suporte,
caso estas não sejam satisfeitas pela OPI e observados os termos e
condições do contrato (peça 42, p.15). Em virtude do controle
empresarial demonstrado a seguir, a garantia do contrato é
respaldada também pela Odebrecht S.A.: (...)".

Sendo assim, segundo a CEF, a empresa Odebrecht S.A. se
manteria em plena atividade e solvente, não havendo qualquer indício de
que não pudesse satisfazer a dívida em tela dentro da responsabilidade
assumida.
Quanto a possíveis novos aportes de recursos financeiros
pela CEF em favor dos requeridos, disse que seriam idéias fantasiosas e
desamparadas de substratos fáticos, segundo as quais teria havido
ilegalidades na concessão do financiamento ora sob análise. Nesse
sentido, ratificou suas afirmações anteriores de que o financiamento
aprovado pelo BNDES para a construção da Arena Itaquera, por meio
da linha de crédito denominada ProCopa, foi no montante de R$ 400
(Quatrocentos) Milhões de Reais, mesmo valor concedido para a
reforma do Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, e para a reforma do
Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro.
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A CEF acrescentou que teria havido análise de mérito,
sobre o financiamento, por parte do Tribunal de Contas da União
(TCU), sendo que os Auditores e Ministros não constataram a existência
de irregularidades. Pontuou que o Contrato de Financiamento
Mediante Repasse n° 417.355-11, firmado pela CEF, preencheria os
parâmetros do BNDES para concessão, os quais constariam na
Resolução de Diretoria n° 1.888/2010 (Programa ProCopa Arenas),
na medida em que se limitou ao montante de R$ 400.000.000,00
(Quatrocentos Milhões de Reais) com prazo de amortização estimado
em 161 (cento e sessenta e um) meses.
Nessa perspectiva, as alegações do Autor Popular seriam
inverídicas, reportando-se, novamente, ao parecer de mérito elaborado
pela Secretaria de Controle Externo da Fazenda Nacional, vinculada ao
TCU, datado de 18.09.2014 (juntado no evento 55 - OUT60), nos
seguintes termos:
"Fatos Relevantes
34. O Quadro atualizado de Usos e Fontes (peça 40) demonstra que o
total de fontes no valor de R$ 899 milhões foi atualizado para R$
1,213 bilhão. As únicas fontes de recurso que permaneceram
constantes foram o financiamento obtido junto a Caixa de R$ 400
milhões e o financiamento integralizado pela Odebrecht de R$ 50
milhões. A estimativa inicial dos CIDs, de R$ 340,87 milhões, foi
alterada para R$ 413,77 milhões, e a estimativa do FII Torcedor de
R$ 108,12 milhões, foi atualizada para 350 milhões (peça 40)".

Por essas razões, a CEF ratificou, mais uma vez, que o
financiamento concedido, por meio da referida linha de crédito
concedida pelo BNDES, se ateve aos R$ 400 (Quatrocentos) Milhões
de Reais, ainda que os gastos da obra tenham superado o valor de R$ 1
(Um) Bilhão de Reais.
Em considerações finais, a CEF disse que:
"Tendo em vista, concluindo, o objeto da demanda, o qual foi
estabelecido por este nobre Juízo na decisão do evento 201, qual seja,
avaliar a regularidade de investimentos de verbas públicas federais
oriundas do BNDES, relacionadas ao Programa BNDES de Arenas
para a Copa do Mundo de 2014 - 'BNDES ProCopa Arenas',
compete a CAIXA elencar as questões que, mediante a instrução do
processo, restaram por ela documentalmente comprovadas e, mais,
sem contraposição da parte autora, pelo qual podem ser tidas
inclusive por incontroversas. São elas:
1) O valor financiado pela CAIXA, com recursos do Programa
BNDES ProCopa Arenas, limitou-se ao montante de R$
400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais);
2) O prazo de amortização (180 meses), da mesma maneira, preenche
os parâmetros do BNDES;
3) A taxa de juros estipulada no financiamento concedido pela
CAIXA é a segunda mais alta se analisados todos os contratos de
repasse para construção de outras arenas para a Copa do Mundo de
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2014;
4) A CAIXA obteve tantas ou mais garantias do que as que foram
prestadas nos demais financiamentos concedidos para construção das
arenas para a Copa do Mundo de 2014;
5) Ainda que se realize eventual renegociação para readequação de
previsões de faturamento que não se confirmaram, permanecem
hígidas as garantias vinculadas à contratação, as quais são
totalmente suficientes à satisfação do crédito da CAIXA (e do
BNDES), ainda que na hipótese de inadimplência pelo tomador;
6) A Ação Civil Pública n° 0020681-12.2012.8.26.0053, que tramita
na 2ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo Capital e que decorre
do Inquérito Civil n° 14.0695.0000185/2011, não guarda relação com
o objeto da presente demanda, uma vez que discute a concessão de
incentivos fiscais, isenção de tributo municipal e improbidade
administrativa decorrente de renúncia fiscal pela Prefeitura de São
Paulo Capital;
7) O Inquérito Civil Público n° 1.34.001.005805/2010-86, instaurado
pelo Ministério Público Federal, embora instaurado desde 05/2010,
ou seja, há quase 07 (sete) anos, ainda não apurou qualquer indício
de irregularidade no financiamento concedido pela CAIXA para
construção da Arena Itaquera;
8) O Plenário do TCU, por unanimidade, reconheceu a legalidade do
financiamento objeto da presente demanda, tendo determinado o
arquivamento do processo TC 032.876/2013-0.
Já pela parte autora, conforme já iterativamente demonstrado, não
foi trazido qualquer indício de prova que dê suporte às suas fragéis
ilações".

No evento 260, a CEF trouxe mais informações,
devidamente embasadas por Nota Técnica (elaborada pelas áreas
gestoras da contratação em referência e datada de 27.06.2017) e laudos
de avaliações do imóveis localizados no Bairro do Tatuapé, em São
Paulo. Segundo a Empresa Pública Federal, por intermédio das
informações prestadas por sua Gerência Nacional de Negócios de
Infraestrutura Urbana e Saneamento:
"Os imóveis dados em garantia ao financiamento são os elencados
abaixo:
i) Imóvel: Clube (Estádio), situado a Rua São Jorge e Rua São Filipe,
s/n° - 'Estádio' - Bairro Parque São Jorge, Distrito de Tatuapé,
Município de São Paulo - SP. Matrícula: 162.200;
ii) Imóvel: Clube (Sede), situado a Rua São Jorge, 777 - 'Sede' Bairro Parque São Jorge. Distrito de Tatuapé. Município de São
Paulo - SP. Matrícula: 241.016;
Os presentes imóveis foram objeto de avaliação técnica e foram
avaliados, conforme laudos abaixo:
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i) Imóvel: Clube (Estádio), situado a Rua São Jorge e Rua São Filipe,
s/n° - 'Estádio' - Bairro Parque São Jorge. Distrito de Tatuapé.
Município de São Paulo - SP. Matrícula: 162.200:- Valor de
avaliação adotado: R$ 193.000.000,00
- Data base: 24/05/2013;
ii) Imóvel: Clube (Sede), situado a Rua São Jorge, 777 - 'Sede' Bairro Parque São Jorge.
- Valor de avaliação adotado: R$ 222.000.000,00
-Data base: 24/05/2013.
(...)
A SPE ARENA e o FUNDO ARENA formularam proposta de
renegociação e a estimativa para conclusão dos estudos e submissão
às instâncias decisórias é o dia 30/06/2017, na qual está sendo
negociado a customização do serviço da dívida pelo prazo de 9 meses
mediante garantias adicionais do Cotista Júnior (Clube) por meio de
cessão de outras receitas (Programa Fiel Torcedor e Patrocínios) e
alterações operacionais no fluxo de pagamentos.
Ressaltamos que a proposta encontra-se em fase de negociação e
ainda será submetida à apreciação nas alçadas competentes da
CAIXA.
(...)
Não houve repasse de outras quantidades decorrentes de verbas
públicas por meio da Caixa Econômica Federal.
(...)
Não temos conhecimento de nenhum outro contrato ou aporte que
tenha como finalidade repasse de dinheiro para a construção da
Arena Itaquera".

No evento 270, este Juízo proferiu decisão interlocutória,
encerrando a instrução probatória, acentuando que todos os envolvidos
tiveram as mais amplas possibilidades de deduzirem seus argumentos,
aportando as provas que entenderam cabíveis às sustentações de suas
posições. Foram abertos, assim, prazos para as ofertas de alegações
finais.
Na mesma decisão, este Juízo determinou que fossem
realizadas as pesquisas nas modalidades BACENJUD e INFOJUD, em
relação a Construtora Norberto Odebrecht S.A., Jorge Fontes Hereda e
Sport Club Corinthians Paulista, estabelecendo o necessário sigilo,
ressalvados os acessos ao Juíz e ao Agente do MPF. Diante de eventuais
resultados positivos, este Juízo determinou o retorno dos autos, à
conclusão, para exame de decreto de indisponibilidade, ou não, dos
respectivos bens e valores. As ordens de bloqueios corresponderam à
importância de R$ 500 (Quinhentos) Milhões de Reais.
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No evento 297, este Juízo mateve os bloqueios efetivados,
ainda que de pouca expressão em relação à determinação anterior,
justificando-se o decreto de indisponibilidade dos valores respectivos
nas circunstâncias deste específico caso concreto relativo à necessária
recomposição do Patrimônio Público.
A referida decisão interlocutória foi atacada pelo Agravo
de Instrumento n° 5036747-16.2017.404.0000/RS. Sua Excelência, o
Eminente Desembargador Federal, Relator de mais este incidente, Dr.
Luis Alberto D'Azevedo Aurvalle, ponderou que:
"Abstraindo-me de perquerir acerca da suficiência de garantias a
suportar o contrato de financiamento objeto da ação popular, bem
ainda, acerca de ser ou não a recorrente obrigada a suportar
eventual descumprimento do contrato (discussões que se identificam
com o próprio mérito da demanda e não foram devidamente
apreciadas pela instância de origem), enfrento o efeito prático
ocasionado pela tutela concedida, sem antecipar juízo de mérito
sobre o grau de responsabilidade da CONSTRUTORA, em caso de
procedência da ação constitucional intentada".

Sua Excelência enfatizou que a ordem de bloqueio, nos
autos da ação popular, não se afastaria do escopo da ação constitucional,
sendo plenamente cabível a providência jurisdicional da tutela de
urgência, a teor das disposições da própria Lei da Ação Popular (Lei
n° 4.717/1965). Do mesmo modo, não mereceria guarida a alegação de
que inexistiria pedido direcionado ao decreto de indisponibilidade,
diante do fato de que teria sido encartada, aos presentes autos, a Tutela
Cautelar Antecedente n° 50149277820174047100/RS (evento 249),
sendo que o Juízo manifestou-se pelo indeferimento daquela inicial e
pelo translado das peças respectivas para os autos desta Ação Popular,
fazendo referência de que a pretendida tutela de urgência seria apreciada
posteriormente. Entendeu, também, que haveria fundamentação, ainda
que sucinta, capaz de assegurar o contraditório e a ampla defesa.
No entanto, quanto ao decreto de indisponibilidade,
propriamente dito, o nobre Desembargador Federal entendeu que a
tutela recursal mereceria acolhida, nos seguintes termos:
"Conquanto o objeto da ação popular de origem, pelas informações
até então juntadas aos autos (evento 167), não guarde vinculação
com as investigações da Operação Lava Jato, é sabido que a empresa
ODEBRECHT S/A está diretamente envolvida nas referidas
investigações, tanto que já contemplada em conhecido acordo de
leniência realizado com o Ministério Público Federal. O referido
acordo foi amplamente divulgado pelos meios de comunicação.
Segundo matéria divulgada no Jornal Estadão, 22/05/2017, o acordo
de leniência prevê que a Odebrecht pague R$3,28 bilhões pelos danos
materiais e imateriais causados por crimes praticados em contratos
públicos, dos governos federal, estaduais e municipais. Ao longo do
período em que vai pagar o montante equivale a R$ 8,5 bilhões - US$
2,6 bilhões. Entre um dos benefícios do acordo de leniência, uma das
finalidades é 'preservar a própria existência da empresa e a
continuidade de suas atividades'. 'Apesar dos ilícitos confessados,
encontra justificativa em obter os valores necessários à reparação
dos ilícitos perpetrados'. Ainda, na mesma data, publicação na Folha
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de São Paulo, traz referência de que o juiz manifestou ainda a
necessidade de a empresa sobreviver para poder arcar com todos os
compromissos. 'Seria paradoxal vedar ao grupo Odebrecht a
reabilitação após o acordo de leniência'.
Como se vê, atua na contramão da ideia de recuperação da empresa
participante do aludido acordo de leniência o bloqueio de contas na
forma e na grandeza como procedido pelo Julgador de origem.
Na mesma linha, o Ministro Marco Aurélio, nos autos do Mandado de
Segurança nº 34357/DF, impetrado pela empresa em face de decisão
proferida pelo Tribunal de Contas da União, determinando bloqueio
de contas em razão de irregularidades nos contratos da Refinaria
Abreu e Lima, em Pernambuco, afastou o decreto. Na oportunidade,
em decisão monocrática, manifestou o Relator: 'Sob o ângulo do
risco, percebe-se a ocorrência do denominado perigo na demora
reverso, pois a manutenção da medida cautelar pode sujeitar a
impetrante à morte civil. A eficácia da tomada de contas especiais nº
000.168/2016-5, bem como de outros processos de controle
conduzidos pelo Tribunal de Contas, e o ressarcimento por eventuais
prejuízos causados ao erário dependem da permanência da
construtora em atividade'. (grifei)
Se na referida análise (caso da Refinaria Abreu e Lima e acórdão do
Tribunal de Contas da União), a indisponibilidade já fora afastada,
quanto mais, a meu ver, deva ser no presente autuado, máxime
indicação de regularidade do contrato em discussão pela Corte de
Contas. Conquanto as esferas cível, administrativa e penal sejam
independentes, não vejo razões para não compactuar do mesmo
entendimento daquele Relator, ao menos por ora.
Ademais, o processo de origem já se encontra em fase de alegações
finais e o valor efetivamente bloqueado nas contas da empresa ré,
conquanto não se trate de valor expressivo (em torno de R$
200.000,00), se comparado ao contrato questionado ou mesmo em
relação aos valores devidos em razão do celebrado acordo de
leniência, repercute, de fato, na busca da retomada da estabilidade
financeira e no cumprimento de obrigações assumidas, que se deve
dar através da manutenção da atividade empresarial. O bloqueio, no
caso dos autos, a meu sentir, atua em desfavor de eventual e
necessário adimplemento de valor, em caso de procedência da ação
com condenação solidária da agravante.
Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso,
determinando a suspensão da ordem de bloqueio.
Intimem-se, inclusive a parte agravada.
Após, ao Ministério Público Federal para parecer.

Com o retorno a esta 1ª Instância, foram concretizados os
correspondentes desbloqueios determinados pela 4ª Corte Regional
Federal.
No evento 341, foram protocoladas as alegações finais, em
conjunto, da Construtora Norberto Odebrecht S.A. (C.N.O./S.A.), do
clube de futebol Sport Club Corinthians Paulista (SCCP), da
Sociedade de Propósito Específico (SPE) Arena Itaquera S.A.
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Na referida peça, os requeridos disseram que a presente
ação teria sido ajuizada, a partir de convicções pessoais e suposições do
Autor Popular, o qual alegou que o contrato de financiamento firmado
com a CEF, para o repasse dos recursos do Programa ProCopa Arenas
do BNDES, destinado à construção da Arena Itaquera em São Paulo,
seria nulo, dada à inexistência de garantias de financiamento, além de
não ter supostamente obedecido aos prazos previstos na Resolução do
Banco Central do Brasil (BACEN) que instituiu o referido Programa.
Nessa toada, o Autor Popular pediu a procedência da ação
constitucional para o fim de declarar a nulidade do contrato de
financiamento suprarreferido e dos demais contratos, a ele, adjetos, os
quais visaram a liberação de financiamento para a construção da Arena
Itaquera do Sport Club Corinthians Paulista. Segundo defendeu, a
liberação de numerário teria favorecido, indevidamente, a Construtora
Norberto Odebrecht S.A. e a SPE Arena Itaquera S.A, sem que
fossem prestadas as respectivas garantias exigidas pelo BNDES.
Os requeridos enfatizaram que, à data do ajuizamento
desta ação, sequer existiria o mencionado contrato de financiamento que
o Autor Popular pretendia anular, muito menos as garantias ali previstas,
faltando-lhe o necessário interesse processual para justificar a
proposição desta ação. A liminar solicitada ('sustação da liberação de
quaisquer importâncias ou valores ainda pendentes de liberação')
foi indeferida. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou o
acerto da negativa.
Ponderaram, ainda, que se a presente ação pudesse ser
conhecida, não se poderia descuidar do fato de que a própria CEF
(evento 55) teria apresentado cópias do ora combatido contrato de
financiamento e das garantias reclamadas, demonstrando que 'todas as
exigências do BNDES para a concessão de empréstimo do
PROGRAMA PROCOPA ARENAS foram efetivamente cumpridas,
inclusive, o prazo para adesão', o qual foi prorrogado,
excepcionalmente, em relação às contratações dos financiamentos da
Arena Beira Rio/RS e da Arena Itaquera/SP, até 31.12.2013,
conforme decisão da Diretoria n° 1.459/2012.
Após as ofertas das peças de contestações, por todos os
requeridos, este Juízo indeferiu a perícia contábil pedida pelo Autor
Popular, delimitando, ainda, o objeto jurídico desta ação. Apesar disso,
em evento posterior, este Juízo decidiu rever as decisões proferidas
pelos Magistrados anteriores, determinando a reabertura da instrução
probatória, solicitando informações oficiais às autoridades
competetentes.
Com a vinda das respostas, este Juízo proferiu decisão, no
evento 201, ampliando o objeto da ação, alcançando, também, a
discussão sobre a regularidade na aplicação dos recursos, e
determinando novas expedições de ofícios requisitando mais
informações. Foram juntadas as respostas que, segundo os requeridos,
apontariam, indubitavelmente, para a regularidade na contratação.
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Apesar disso, novas informações foram solicitadas, a CEF, pelo Juízo,
esclarecimentos esses que foram prestados pela Empresa Pública
Federal nos eventos 255 e 260.
Apesar das informações e esclarecimentos, este Juízo
determinou os bloqueios dos ativos nas contas da Construtora
Norberto Odebrecht S.A., do Sport Club Corinthians Paulista e de
Jorge Fontes Hereda, ex-Presidente da CEF. Segundo os requeridos, o
Juízo teria o entendimento de que os referidos réus seriam os
responsáveis pela reparação em caso de inadimplemento do contrato ou
de declaração de sua nulidade.
Os requeridos pontuaram que as premissas que motivaram
a decisão hostililizada, pelo Agravo de Instrumento n° 503674716.2017.404.0000/RS, estariam totalmente equivocadas, razão pela qual
prestaram esclarecimentos no evento 337. Disseram, ainda, que a
Construtora teria sido somente a empresa contratada para as obras da
Arena Itaquera, não sendo responsável por qualquer garantia ao contrato
de financiamento. Sendo assim, os valores disponíveis em suas contas
não poderiam ser considerados como parâmetro para a conclusão de
incapacidade de retorno do financiamento.
Acrescentaram que as garantias contratuais estariam
pautadas, no modelo negocial, pelo qual o próprio projeto pagaria o
financiamento, sendo as garantias reais e fidejussórias ofertadas de
forma suplementar. O referido modelo contratual denominado Project
Finance seria amplamente utilizado no mercado, e foi adotado para as
concessões de financiamentos, por meio do Programa ProCopa
Arenas, por várias arenas para a Copa de 2014. Sendo assim, não se
trataria de irregularidade na contratação ou mesmo ausência de
segurança, quanto ao retorno dos valores investidos, ao Patrimônio
Público. Não bastassem, as contas bancárias, por onde circulariam as
receitas da Arena Itaquera, não seriam da titularidade do SCCP e, muito
menos, da C.N.O. S/A, mas, sim, do Fundo de Investimentos constituído
para a gestão da Arena (Arena Fundo de Investimento Imobiliário FII ou FUNDO), objeto de contrato de administração de contas com a
CEF.
Segundo os requeridos, pouco importaria o atual estágio de
endividamento do clube de futebol SCCP, para fins de garantia do
adimplemento do contrato de financiamento. Afinal, ao dar em
alienação fiduciária um imóvel de sua propriedade, o clube teria deixado
de ter a propriedade resolúvel do bem e sua posse indireta, que, por
conseguinte, não poderiam ser penhorados para pagamentos de outras
dívidas. Em outras palavras, o imóvel seria da CEF até o pagamento do
Contrato de Financiamento. Já em relação ao outro imóvel, dado em
hipoteca, caso haja sua alienação, por outro credor, a CEF teria direito
de preferência até o limite do valor contratado, o qual equivale ao
próprio valor do imóvel.
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Os requeridos ainda enfatizaram que, a teor do disposto no
art. 4°, inciso VII, alínea 'b' da Lei n° 4.717/1965 (Lei da Ação
popular), só poderiam ser considerados nulos os empréstimos, quando o
bem dado em garantia, na época da operação, fosse inferior ao valor da
avaliação, o que nunca teria ocorrido. Salientaram, do mesmo modo,
que não se poderia atribuir à nova garantia (Programa Fiel Torcedor)
ausência de solidez, na medida em que seria um programa de fidelidade
administrado, por empresa especializada, contratada pelo próprio clube
de futebol SCCP. Negaram, também, que a C.N.O. S/A e o SCCP
estivessem em situação financeira delicada, sendo que entregaram, pelo
modo digital, as respectivas declarações de rendimentos de pessoa
jurídica.
Os réus esclareceram que não existiria vedação, quanto à
possível modificação das condições inicialmente acordadas no contrato
de financiamento, seja na Resolução n° 3.801/2010 do BNDES, seja nas
Normas e Instruções de Acompanhamento do BNDES - Resolução n°
665/75. Além disso, não haveria na lógica comercial um comando de
execução de garantias contratuais, sem, antes, ocorrer uma prévia
tentativa de renegociação da dívida e de recebimento dos valores
devidos, acrescidos dos consectários de lei. Nas suas palavras:
"Bem vistas as coisas, portanto, percebe-se que foram prestadas
todas as garantias exigidas pelo BNDES, rigorosamente observadas
todas as regras atinentes a esse tipo de contratação, bem como que
inexiste qualquer possibilidade de prejuízo ao patrimônio público
decorrente do Contrato de Financiamento, de modo que, caso esta
demanda não seja julgada extinta pela evidente falta de interesse
processual, do que se cogita apenas para argumentar, deverão ser
julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial".

Os requeridos afirmaram, do mesmo modo, que muitas
razões justificariam o julgamento desfavorável da demanda, como a
regularidade do contrato de financiamento e de suas garantias, além da
inexistência de prejuízo ao Patrimônio Público diante da renegociação
do passivo. Nas suas palavras:
"Como se vê, no caso de inadimplemento do Contrato de
Financiamento pela tomadora da dívida, a Arena Itaquera S.A., do
que se cogita apenas para argumentar, caso as partes não encontrem
solução amigável, a CEF poderá consolidar a propriedade fiduciária
das ações da Arena Itaquera S.A. e quotas do Fundo de Investimento,
passando ela mesma a administrar a Arena, bem como consolidar a
propriedade fiducuária e alienar o imóvel dado em hipoteca,
recebendo a integralidade do valor repassado, ou ainda cobrar a
realização de aportes, nos termos do Contrato de Suporte de
Acionista ou Patrocinador.
Verifica-se, portanto, a total regularidade na contratação do
financiamento e inexistência de risco ao erário, seja pelo BNDES,
que recebe os valores diretamente da CEF, seja pela CEF, que tem à
sua disposição uma série de robustas suficientes, exequíveis e idôneas
garantias ao Contrato de Financiamento".

E, mais adiante, a respeito da preservação do Patrimônio
Público, acentuou que:
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"Dessa forma, é evidente que não há prejuízo ao patrimônio público
decorrente da renegociação do contrato, já que será ofertada nova
garantia além de todas as preexistentes, o prazo para pagamento da
dívida não será prorrogado e não há vedação legal à modificação do
modo de pagamento, sendo certo que a CEF não é obrigada a
executar as garantias contratuais antes de renegociar o contrato".

Além disso, apoiados na decisão proferida pelo Tribunal
de Contas da União (TCU), quando da apreciação, pelos Ministros, da
Tomada de Contas n° 032.876/2013, chamaram, mais uma vez, a
atenção para o fato de que Suas Excelências concluíram pela
regularidade das operações financeiras envolvendo a Arena Itaquera.
Concluiram, solicitando a extinção do feito, sem julgamento de mérito,
por ausência de interesse processual, ou, se for o caso de superação da
referida preliminar, o julgamento de mérito desfavorável às pretensões
deduzidas na inicial desta ação constitucional.
No evento 342, foram juntadas as alegações finais de
Jorge Fontes Hereda, o qual solicitou o julgamento de improcedência
da ação, com a condenação do autor ao pagamento do décuplo das
custas em razão de ser a lide temerária.
De plano, o requerido acentuou que figura, no pólo passivo
da demanda, exclusivamente, pelo fato de, à época da celebração do
contrato, ocupar o cargo de Presidente da CEF. Sendo assim, nenhuma
conduta lhe foi atribuída, nem um acontecimento real foi relatado,
cingindo-se o Autor Popular a indicar supostos 'atos ilegais' da Diretoria
da Caixa. Disse, ainda, que o valor financiado pela CAIXA, com
recursos do Programa BNDES ProCopa Arenas limitou-se a R$ 400
Milhões de Reais, sendo o prazo de amortização estipulado em 180
(cento e oitenta) meses, satisfazendo todos os parâmetros fixados pelo
BNDES. A taxa de juros estipulada no financiamento concedido pela
CEF seria a segunda mais alta, quando analisados e comparados os
demais contratos de repasses para construções de outras arenas para a
Copa do Mundo de 2014. Não bastasse, a CEF teria obtido tantas ou
mais garantias do que aquelas prestadas nos demais financiamentos
concedidos para as construções das restantes Arenas do referido evento
esportivo mundial.
O requerido argumentou que, mesmo com eventual
renegociação da dívida, visando readequar as previsões de faturamento
que não se confirmaram, permaneceriam hígidas as garantias vinculadas
à contratação, as quais são totalmente suficientes à satisfação do crédito
da CEF (e do BNDES), na hipótese de inadimplência pelo tomador.
Chamou a atenção para o fato de que a Ação Civil Pública n° 002068112.2012.8.26.0053, a qual tramita na 2ª Vara da Fazenda Pública de São
Paulo Capital (decorrente do Inquérito Civil Público n°
14.0695.0000185/2011), não guardaria relação com o objeto da presente
demanda, uma vez que discutiria a concessão de incentivos fiscais,
isenções de tributos municipais e improbidade administrativa decorrente
da renúncia fiscal pela Prefeitura daquela grande Cidade.
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Além
disso,
o
Inquérito
Civil
Público
n°
1.34.001.005805/2010-86, instaurado pelo Ministério Público Federal,
em maio de 2010, ou seja, há quese 7 (sete) anos, ainda não teria
apurado qualquer indício de irregularidade, no financiamento concedido
pela CEF, para construção da Arena Itaquera. Por oportuno, sublinhou
que o Plenário do TCU, por votação unânime de seus Ministros, teria
reconhecido a legalidade do financiamento, objeto da presente demanda,
tendo determinado o arquivamento do processo TC n° 032.876/2013-0.
O requerido afirmou que todas essas provas, além de
demonstrarem cabalmente a improcedência desta ação, sequer foram
impugnadas pelo Autor Popular. Por conseguinte, não haveria lesão
concreta aos cofres públicos. Aliás, seria, a seu ver, incabível a anulação
de um contrato administrativo valioso, de milhões de Reais, ao
fundamento de eventuais e futuros danos ao Patrimônio Público.
Segundo disse, "mera ficção não pode ter esta força".
O requerido acrescentou que a não comprovação de efetiva
lesão ao Erário seria algo constante nas inúmeras ações populares
propostas pelo requerente, as quais teriam sido apresentadas sem os
correspondentes respaldos probatórios. Citou várias sentenças de
extinção, sem julgamento de mérito, proferidas nas muitas ações
constitucionais propostas, por este mesmo Autor Popular, perante a
Justiça Federal.
Argumentou, ainda, que a petição inicial só conteria
assertivas abstratas, as quais sequer atribuiriam, ao peticionante, conduta
concreta, no sentido de ter participado de supostas condutas irregulares.
Não bastasse, na data em que iniciadas as tratativas para renegociação
da dívida, em agosto de 2015, o ora réu nem mais era Presidente da
Empresa Pública Federal. Quanto ao alegado abuso de poder, esclareceu
que não há, na narrativa inicial, o esboço de qualquer ação ou omissão
do requerido que pudesse caracterizar práticas de atos abusivos ou
ilegais. Concluiu, solicitando o julgamento de improcedência da
demanda.
No evento 355, a Caixa Econômica Federal (CEF)
aportou sua peça de memoriais.
A Empresa Pública Federal iniciou sua defesa,
descrevendo o objeto jurídico desta ação constitucional, alegando que
houve uma ampliação deste, no curso do processamento respectivo,
sendo que os requeridos sempre teriam se insurgido contra esse
procedimento. Disse que a ausência de fixação do objeto da demanda
teria se agravado, após a decisão do evento 154, quando este Juízo,
contrariando decisão do magistrado anterior, reabriu a instrução do feito
sob o argumento de ser necessária a 'produção de suporte probatório
mínimo', em evidente prejuízo à garantia do contraditório. Nas suas
palavras:
"Crê-se flagrante, pelo exposto, a ampliação do objeto da ação
popular, na medida em que evidenciada a desigualdade entre o que
foi alegado e requerido pelo autor popular na sua peça portal
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(basicamente a análise do enquadramento do financiamento às
regras do Programa) e o que este ínclito Juízo veio a 'consolidar'
como objeto da demanda (avaliação da regularidade de
investimentos em relação a esse Programa).
Ao menos, contudo, chegou-se próximo à fixação de um objeto, o
qual, como a seguir será demonstrado, igualmente não possui
qualquer substrato fático ou jurídico que ampare os pedidos
formulados pelo autor popular".

No mérito, propriamente dito, disse que estaria
demonstrado que as alegações do Autor Popular seriam injustificadas.
Além disso, teria sido provado que inexistiriam irregularidades nos
investimentos de verbas públicas federais, neste caso. Nesse sentido,
enfatizou que: a) a contratação do financiamento se deu com a anuência
do BNDES (evento 337-OUT6), do mesmo modo como teria acontecido
para a reforma do Estádio Beira Rio, em Porto Alegre, tendo sido
ampliados os prazos de adesão ao Programa ProCopa Arenas; b) a
contratação desse financiamento contou com a irrestrita aprovação do
Governo Federal (evento 19 - OFIC3); c) a CEF teria demonstrado que a
contratação foi precedida pelo devido estudo de viabilidade econômica
(evento 55-OUT2 e evento 103), sendo que o Autor Popular silenciou
quanto a este aspecto; d) a CEF comprovou que o projeto de construção
da Arena Itaquera, viabilizado pelo financiamento, ora em debate, teria
obtido a devida certificação internacional de sustentabilidade (evento 55
- CONTR4); e) restou demonstrado, em vários eventos, que o valor
financiado pela CEF, com recursos do Programa BNDES ProCopa
Arenas, limitou-se ao montante de R$ 400 (Quatrocentos) Milhões de
Reais, mostrando que o Autor Popular faltou com a verdade, quando
disse que outros valores teriam sido aportados ao projeto pela CEF.
Prosseguindo em sua análise, a CEF passou a ponderar a
respeito das garantias ofertadas à sustentação do financiamento ora
discutido pelo Autor Popular, já alertando a inocorrência de qualquer
lesão ao Erário. Nessa toada, afirmou que a CAIXA teria conseguido
demonstrar que obteve tantas ou mais garantias do que aquelas prestadas
nos demais financiamentos concedidos para reformas ou construções de
arenas que serviram aos jogos relativos a Copa do Mundo de 2014. Não
bastasse, a contratação em tela passou por minuciosa análise do Tribunal
de Contas da União (TCU), o qual atuou, justamente, para acompanhar
as operações de crédito realizadas pela instituição financeira
repassadora, no caso, a CEF, com o fito de viabilizar a construção da
Arena Itaquera, em São Paulo, atendendo assim a própria determinação
contida no item 9.2 do Acórdão 2.630/2013 - TCU - Plenário. Por
conseguinte o Autor Popular teria faltado novamente com a verdade,
quando afirmou que o TCU não teria analisado o mérito da questão
relacionada à regularidade do financiamento. Isso porque, o TCU
decidiu, sim, por maioria de seus Ministros, por meio do Acórdão n°
2.552/2014, que a TC n° 032.876/2013-0 merecia arquivamento, já que
a contratação respectiva gozava de garantias suficientes contra eventuais
inadimplementos por parte do devedor. A referida decisão acolheu o
parecer de mérito elaborado pela Secretaria de Controle Externo da
Fazenda Nacional (evento 55 - OUT60). A CEF apresentou tabela
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comparativa de garantias exigidas nas demais contratações, enfatizando
a superioridade daquelas que foram prestadas no caso da Arena Itaquera.
Reproduziu trechos do referido parecer técnico dos auditores do TCU,
dando destaque especialmente a:
"(...) conclui-se que, diante dos elementos apresentados, não foram
identificados indícios de irregularidades de acordo com os
parâmetros do ProCopa Arenas (Resolução de Diretoria BNDES
1888/2010) e as garantias pactuadas demonstram suficiência na
garantia de prováveis inadimplementos por parte do devedor.
Vários aspectos evidenciaram a preocupação da Caixa com o
financiamento concedido e a capacidade de pagamento do montante
pela devedora, são eles: (1) estrutura de contas organizadas como
forma de garantir primeiramente o pagamento da dívida; (2) os
contratos decorrentes das garantias firmadas, que abrangem as
várias possíveis situações caso ocorra inadimplência pelo devedor,
prevendo, inclusive, obrigação de aporte por parte da Odebrecht S.A.
e garantia real de imóveis avaliados em valor equivalenete a 100%
do valor do financiamento; (3) cláusula contratual que obriga o
SCCP a realizar no mínimo 90% dos jogos de mando na Arena
Itaquera, o que viabiliza a arrecadação das receitas que estão
vinculadas à amortização do financiamento.
(...) não há indícios de risco quanto ao pagamento do financiamento
a Caixa e, consequentemente, ao BNDES.
(...) De qualquer forma, as garantias reais dos imóveis são capazes
de cobrir o valor do empréstimo concedido, o que respalda a
operação no caso de inadimplência, sem falar nas receitas vinculadas
da arena".

A CEF disse que as decisões do TCU poderiam ser
discutidas e, eventualmente, revertidas em sede judicial. Contudo, para
tanto, elas deveriam ser cabalmente contraditadas, o que não teria
ocorrido no caso presente, no qual não haveria qualquer indício de prova
que servisse para infirmar as conclusões do TCU. Valeria lembrar que o
Autor Popular, mesmo tendo acesso à integra do processo do TCU,
silenciou quanto ao seu conteúdo. Sendo assim, a CEF ponderou que
restaria incontroversa a existência de garantias suficientes à hipótese de
inadimplência, estando fartamente rechaçados todos os argumentos
ventilados pela parte autora. Acrescentou que:
"Não se deve olvidar, apenas, que a CAIXA se prontificou a obter e
acostar aos autos avaliações atualizadas dos bens imóveis que foram
dados em garantia do financiamento, o que restou indeferido por este
insígne Juízo (Evento 344), por, agora, possuir 'um acervo probatório
consistente a justificar o pronunciamento jurisdicional definitivo'.
Assim sendo, não pode restar dúvida de que este ilustre Juízo
reconhece que esses bens mantêm valor de mercado suficiente a
garantir integralmente a dívida oriunda desse financiamento,
embora todas as demais garantias que restaram ajustadas".

No que diz respeito à lesão ao Erário Público, pontuou que
toda a alegação de lesão estaria sendo tratada de forma abstrata, em tese,
o que, por si só, conduziria à improcedência do pedido de anulação.
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Além disso, seria incontroversa a existência de garantias suficientes à
satisfação do crédito, soterrando qualquer argumento relativo ao suposto
prejuízo aos cofres públicos. Nas suas palavras:
"Com a devida vênia, não há como se cogitar e tanto menos exigir
que a CAIXA execute o contrato tão somente para demonstrar que
possui as garantias suficientes e que, por conseguinte, inexiste
inclusive o risco de lesão ao erário".

Acrescentou que o contrato de financiamento, objeto desta
ação, seria inclusive, vetor de lucro a CEF e ao BNDES. Nesse sentido,
o próprio TCU, a partir de análise minuciosa, teria constatado que a taxa
de juros praticada, no contrato respectivo, seria a segunda maior em
relação aos demais contratos firmados com outros clubes. Acentuou que,
embora o devedor já tenha adimplido o montante total de R$
59.248.849,62 (Cinquenta e Nove Milhões, Duzentos e Quarenta e Oito
Mil, Oitocentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Dois Centavos), o
saldo devedor ainda perfaz a quantia superior a R$ 475 (Quatrocentos e
Setenta e Cinco) Milhões (evento 255). Sendo assim, estaria ausente a
ilegalidade na contratação, tampouco se observando a suposta lesão ao
Patrimônio Público.
A CEF ainda argumentou que eventual acolhimento do
pedido autoral, com a anulação do contrato de financiamento,
causaria prejuízos imensos ao Erário, pois haveria perda não só das
importantes garantias pactuadas, mas, especialmente, da
possibilidade real da CEF alcançar o lucro previsto, quando da
celebração da avença.
A Empresa Pública Federal, também, disse que a
contratação, objeto desta ação popular, não apenas foi chancelada pelo
Tribunal de Contas da União (TCU), conforme processo integralmente
disponibilizado e que encontra-se arquivado na Secretaria desta Vara
Federal, mas, do mesmo modo, foi acompanhada, em todos os seus
aspectos, pelo Ministério Público Federal (MPF), sem que, até então,
tivesse sido apurada qualquer ilegalidade ou ofensa à moralidade
administrativa. É o que se extrairia da análise das provas, cujo produção
foi determinada por este Juízo, como:
"- Inquérito Civil n° 1.34.001.005822/2010-13: relacionado à
fiscalização da execução das obras para a construção do estádio de
futebol em São Paulo, apto a sediar a Copa do Mundo FIFA 2014, o
qual foi arquivado, conforme informado pelo próprio MPF (evento
99);
- Ao contrário do afirmado pelo Autor Popular, a Arena Itaquera
não seria objeto de investigação no âmbito da Operação Lava-Jato
da Polícia Federal, como declarado pelo próprio Juiz Federal Sérgio
Fernando Moro (evento 167-OFIC2);
- A Ação Civil Pública n° 0020681-12.2012.8.26.0053, que tramita
na 2ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo Capital e que decorre
do Inquérito Civil n° 14.0695.0000185/2011, não guardaria relação
com o objeto da presente demanda, uma vez que discutiria a
concessão de incentivos fiscais, isenção de tributo municipal e
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improbidade administrativa decorrente de renúncia fiscal pela
Prefeitura de São Paulo Capital, sendo que foi prolatada sentença de
improcedência do referido feito;
- Quanto ao Inquérito Civil n° 1.34.001.005805/2010-86, instaurado
pelo Ministério Público Federal (MPF) de São Paulo, embora
instaurado desde 05/2010, ou seja, há mais de 7 (sete) anos, ainda
não apurou qualquer indício de irregularidade no financiamento
concedido pela CAIXA para construção da Arena Itaquera (eventos
179 e 213)".

Sendo assim, a CEF defendeu a tese de que a prova dos
autos demonstraria a regularidade e a legalidade do contrato,
justificando-se, após este amplo escrutínio, o julgamento de
improcedência da ação constitucional.
No que diz respeito à renegociação da dívida, entabulada
entre as partes, a CEF confirmou que houve frustração de algumas
expectativas de receitas, o que estaria levando as partes às tratativas de
renegociações. Nas suas palavras:
"Cumpre reprisar que essa circunstância não configura, nem
remotamente, qualquer ilicitude, sendo prática mais do que usual
no dia-a-dia de toda e qualquer instituição financeira, em especial
em períodos como o presente.
É notória, Excelência, a crise econômica atualmente enfrentada pela
população, pelas empresas, ou resumidamente, pelo País como um
todo, o que, por evidente, acarreta que nem todas as projeções elaboradas, é bom recordar, por empresa externa, em período de
maior estabilidade - acabam se confirmando.
Dito isso, importa comunicar ao Juízo que as partes estão ultimando
os termos dessa renegociação, com submissão da proposta à
deliberação do Conselho Diretor da CAIXA. Na hipótese de
aprovação, seguirá os trâmites de formalização, por meio da
assinatura dos aditivos contratuais entre as partes envolvidas e
posterior implementação no sistema corporativo da CAIXA".

Segundo a CEF, tão logo forem consolidados os termos da
renegociação, estes serão submetidos a este Juízo. Salientou, por
oportuno, que a reestruturação em tela busca estabelecer novas fontes de
recursos e até novas garantias para a CAIXA, como, por exemplo, a
cessão de receitas oriundas da campanha 'Fiel Trocedor'. Por
conseguinte, quanto a possíveis dúvidas relativas às garantias do
contrato de financiamento, estas serão eliminadas pelos termos da
repactuação.
A CEF solicitou, também, a condenação do Autor Popular
nas penas típicas do exercício de lide temerária, a teor do art. 13, da
Lei n° 4.717/65. Segundo a Empresa Pública Federal:
"Da mesma maneira, não se pode coadunar com afirmações levianas
e totalmente carentes de comprovação de que haveria corrupção no
presente caso.
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Finalmente, as provas produzidas demonstram de forma cabal que o
autor popular lança aos autos assertivas que sabe, ou ao menos
deveria saber, não serem verídicas, com afronta a praticamente todos
os deveres de lealdade e boa-fé que devem pautar a atuação das
partes em Juízo, elencadas no art. 77 do Código de Processo Civil".

Concluiu, solicitando o julgamento desfavorável da
demanda.
No evento 357, a União Federal apresentou sua peça de
razões finais.
De início, a União Federal defendeu o entendimento de
que deveria ser incluída, no pólo ativo da demanda, na condição de
assistente simples do Autor Popular, apontando, ainda, sua
ilegitimidade passiva para a causa.
Nessa toada, a União pediu a inclusão do BNDES, na
demanda, na medida em que os recursos financeiros repassados pela
CEF, seriam oriundos daquela instituição. Nas suas palavras:
"A conotação pública emprestada a tais recursos e o receio desse
Juízo, já manifestado em mais de uma oportunidade, a respeito da
provável insuficiência econômica de algumas das partescontratantes, atrai a necessidade de esse Juízio se manifestar acerca
da necessidade de inclusão do BNDES na demanda, na medida em
que tal pessoa jurídica é a titular dos referidos recursos mutuados.
Não houve manifestação desse Juízo acerca do referido pleito".

A União Federal ponderou, ainda, a respeito do Programa
ProCopa Arenas, o qual foi criado em 2010, visando fomentar a
realização de investimentos sustentáveis, do ponto de vista ambiental e
econômico, com orçamento estimado em 4 (Quatro) Bilhões e 800
(Oitocentos) Milhões de Reais, a serem utilizados na construção e
reforma dos estádios de futebol que receberiam os jogos da Copa do
Mundo de 2014, assim como a realização de investimentos
relacionados à urbanização dos respectivos entornos. A previsão de
financiamento correspondia a até 75% do custo total dos projetos de
reforma ou de construção dos estádios, observado o limite máximo de
R$ 400 (Quatrocentos) Milhões de Reais. Tais valores foram objetos
de repasses, como ocorreu no caso presente, entre a CEF e a SPE Arena
Itaquera S.A. (repasse n° 417.355-11), todos, com origem nos recursos
ordinários do BNDES, compostos de recursos próprios e de recursos
provenientes do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador) e do
PIS/PASEP (Programa de Integração Social).
A União Federal pontuou que o BNDES é uma empresa
pública federal, atuando como instrumento governamental para o
financiamento a longo prazo e investimentos em todos os segmentos da
Economima do País, atuando por meio de produtos, programas e fundos
de acordo com a modalidade e a característica das operações a serem
estimuladas. O BNDES possui personalidade jurídica e patrimônio
próprios, estando vinculado ao Ministério do Planejamento. Sendo
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assim, seus recursos financeiros não adviriam apenas da União, na
medida em que, também, decorreriam do retorno das próprias operações
financeiras.
Nesse sentido, a atuação do BNDES se daria por meio de
operações diretas, indiretas não-automáticas e indiretas automáticas,
dependendo dos valores envolvidos e da presença de agentes parceiros
(instituições financeiras). Tais parceiros poderiam permanecer, como
intermediários, na operação de financiamento, assumindo total ou
parcialmente o risco de crédito (de não pagamento) da operação. Nas
suas palavras:
"Incontroverso, portanto, que a origem dos recursos objeto do
financiamento discutido nos autos (considerado uma obrigação
indireta não-automática, com a presença de uma instituição
financeira parceira, a CAIXA, a qual assume o risco de eventual
inadimplemento por parte do financiado) remonta ao BNDES, bem
como que a Caixa Econômica Federal é a parceira da referida
empresa pública, na condição de intermediária de tal operação.
Acaso não demonstrado nos autos que a Caixa Econômica Federal
tenha assumido totalmente o risco de crédito da mencionada
operação (ou seja, que os valores repassados pelo BNDES a CAIXA
já tenham sido saldados por esta última), obrigatoriamente a
pertinência temática da demanda acarretará a necessidade de oitiva
do BNDES acerca do seu interesse em figurar em um dos seus pólos".

Nessa perspectiva, a União Federal reiterou seu pedido de
que fosse incluído o BNDES em um dos pólos da demanda, pois seria a
referida Empresa Pública Federal a titular dos recursos financeiros cuja
proteção se busca na presente demanda.
Adotando a mesma linha discursiva, a União Federal
insistiu na regularização do pólo passivo da ação. Segundo ela, o
contrato juntado, ao evento 55 (CONTR38), identificaria, como partes,
as empresas Jequitibá Patrimonial S.A., Odebrecht Participações e
Investimentos S.A. (outorgantes), CEF (agente financeiro) e Arena
Itaquera S.A. (interveniente-anuente). Do mesmo modo, no contrato de
financiamento mediante repasse, juntado ao evento 55 (CONTR51),
também figurariam, como intervenientes-anuentes, o Sport Club
Corinthians Paulista e a Arena Fundo de Investimento Imobiliário - FII.
Por fim, no Contrato de Suporte de Acionista ou Patrocinador (evento
337), restaria afirmado que a Odebrecht S.A. (controladora da
O.P.I./S.A. e da C.N.O./S.A.) estaria obrigada a aportar recursos
próprios ou de terceiros, caso a SPE Arena Itaquera S.A. se mostrasse
inadimplente. Sendo assim, segundo a União Federal, deveria haver
pronunciamento judicial acerca da inclusão das referidas pessoas
jurídica, no pólo passivo da demanda, tendo em vista a delimitação do
objeto jurídico, tal qual definido por este Juízo.
Quanto ao contexto probatório constante dos autos,
ponderou que seria incontroverso o fato de que, quando do ajuizamento
desta ação, em 21.05.2013, ainda não havia sido firmado o contrato
referido na petição inicial, mas, ainda assim, o BNDES já teria aprovado
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o projeto do estádio de futebol do SCCP, com a previsão de concessão
de financiamento de R$ 400 (Quatrocentos) Milhões de Reais para sua
construção, dependendo, apenas, da celebração da respectiva avença.
Posteriormente, no evento 55, foi juntado o contrato
celebrado entre a Jequitibá Patrimonial S.A., Odebrecht Participações e
Investimentos S.A., CEF (contratantes) e a SPE Arena Itaquera S.A.
(interveniente-anuente), celebrado, em 29.11.2013, no qual consta a
contratação do financiamento de R$ 400 (Quatrocentos) Milhões de
Reais destinados à construção da mencionada Arena Itaquera. As
garantias respectivas ao financiamento figuram na Cláusula Sétima do
instrumento contratual (evento 55, CONTR51), no qual também é
referido o repasse dos recursos oriundos do BNDES a CEF.
A União Federal enfatizou que os requeridos insistiram,
em vários momentos do itinerário processual, que o rol de garantias
ofertadas seria superior àquelas constantes dos demais contratos
destinados a financiar as construções e/ou reformas dos estádios de
futebol do País, no âmbito do Programa BNDES ProCopa Arenas.
Ainda que os requeridos tenham explicado o
funcionamento do fluxo financeiro, teria restado incontroverso, ao final
da instrução, que:
"... o fluxo de receitas não atende o volume mensal destinado ao
pagamento das parcelas do financiamento (principal e amortização
de juros e outros encargos), ocasionando a celebração de tratativas
para a renegociação do financiamento. Igualmente, constatou-se que
o Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD) não alcançou o
patamar mínimo previsto no contrato, constituindo-se, assim, em
outro motivo à renegociação do financiamento".

Segundo a União, ainda não haveria posição conclusiva
sobre a concretização da renegociação, em que pese tenha sido
anunciado que é proposta a 'customização' do serviço da dívida pelo
prazo de 9 (nove) meses mediante garantias adicionais do Cotista Júnior
(Clube) por meio de cessão de outras receitas (Programa Fiel Torcedor e
Patrocínios) e alterações operacionais no fluxo de pagamentos.
Finalizou, apontando que teria sido admitido, nos autos,
que houve inadimplemento do contrato, apesar de não ter havido
excussão automática das referidas garantias relativas ao saldo devedor e
aos encargos pactuados e decorrentes do inadimplemento. Sendo assim,
a CAIXA, por liberalidade, teria deixado de cobrar, judicial ou
extrajudicialmente, o período de suspensão dos pagamentos (15/05/2016
a 15/10/2016), período em que foram pagos apenas os juros contratuais,
e está a analisar a viabilidade da renegociação pretendida. Disse, nessa
linha de idéias, que aguardaria, prudentemente, que fosse ultimada a
referida negociação, com a juntada correspondente aos autos.
No evento 363, o Agente do Ministério Público Federal
(MPF), Dr. Mauro Cichowski dos Santos, apresentou peça, solicitando
a reabertura da instrução processual, para que fosse permitido, a Caixa
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Econômica Federal (CEF), a juntada de novas avaliações, a serem
realizadas por empresa isenta, dos bens imóveis dados em garantia para
a realização do empreendimento Arena Itaquera, na região de Itaquera,
no Município de São Paulo/SP.
Segundo o eminente Procurador da República, teria sido
observado, ao longo da instrução processual, que o tema, ora em
discussão, já teria sido discutido em procedimentos administrativos
diversos, citando os Inquéritos Civis n°s 1.34.001.005822/2010-13 e
1.34.001.005805.2010-86, ambos instaurados junto a Procuradoria da
República de São Paulo (PR/SP), além dos processos relativos às
tomadas de contas junto ao Tribunal de Contas da União (TCU), quais
sejam, as: TC-022.207/2012-0, TC-29.370/2013-2 e TC-032.876/20130.
Acrescentou, ainda, que os elementos informativos dariam
conta de que o Inquérito Civil Público n° 1.34.001.005822/2010-13 teria
sido alvo de arquivamento, o qual foi homologado pela 5ª Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Pùblico Federal, na medida em
que teriam sido realizadas inúmeras diligência relativas à fiscalização
dos procedimentos de execução das obras do referido estádio de futebol,
não tendo sido encontradas irregularidades dessa natureza, conforme
promoção inserta no evento 99 destes autos.
Além disso, o Inquérito Civil n° 1.34.001.005805.2010-86,
cujo objeto consistiria no acompanhamento da concessão de
financiamento público para construção da Arena Itaquera, no âmbito do
Programa BNDES Arenas da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014, já
tramitaria há cerca de 7 (sete) anos, no 35º Ofício da PR/SP, sem que, a
seu ver, tivesse despontado nos autos do caderno investigativo (cópia no
evento 179) contingências que discrepassem das usualmente surgidas
em empreendimentos desse porte, notadamente, quando financiados, ao
menos em parte, com recursos públicos.
Segundo o ilustrado Procurador da República, estariam
alinhados, a esses fatos, os relatórios de acompanhamento (RACOM's)
n°s 022.207/2012-0 e 29.370/2013-2, os quais estariam destinados a
avaliar a regularidade da operação de crédito realizada, entre o BNDES,
a CEF e a SPE Arena Itaquera S/A, para financiar o projeto de
construção do estádio, ora em evidência, como esforço para a realização
da Copa do Mundo de 2014, nos quais, segundo ele, não teriam sido
identificadas anormalidades que maculassem o negócio.
O Procurador da República, ainda, pontuou a existência do
Acompanhamento (ACOM) n° 032.876.2013-0, o qual visou
inspecionar a operação de crédito e, sobretudo, a suficiência das
garantias pactuadas na operação financeira realizada pela CEF, com o
fito de viabilizar a construção da Arena Itaquera. Após a regular
tramitação do expediente, teria sido concluído que "diante dos
elementos apresentados, não foram identificados indícios de
irregularidades de acordo com os parâmetros do ProCopa Arenas
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(Resolução de Diretoria BNDES 1888/2010) e as garantias
pactuadas demonstram suficiência na garantia de prováveis
inadimplementos por parte do devedor" (OUT60, Evento 55).
Nessa toada, o Agente do Ministério Público Federal
salientou que, ao lado de tais procedimentos, a presente instrução
processual, do mesmo modo, não teria trazido à ribalta, até o presente
momento, qualquer apontamento concreto sobre eventuais malversações
de recursos públicos. Por conseguinte, rememorando a operação de
crédito para financiamento da construção da Arena Itaquera, pelo
Programa ProCopa Arenas, enfatizou que se tratou de uma operação
indireta, sendo que o numerário respectivo não seria repassado ao
tomador final diretamente pelo BNDES, mas, sim, por intermédio da
CEF, o agente financeiro. A operação seria ainda não automática, na
medida em que necessitaria a aprovação prévia do BNDES. Sendo
assim, o BNDES não celebraria nenhum contrato de financiamento com
qualquer das partes, já que o repasse dos recursos, ao agente financeiro,
seria feito mediante contrato de abertura de crédito, dentro dos
procedimentos padronizados pelo banco para a transferência de recursos
a seus agente financeiros, correndo, por conta da CEF, os riscos
inerentes ao negócio. Na sua interpretação, estaria em jogo numerário da
União Federal em exposição, quanto a possíveis prejuízos decorrentes
de eventual inadimplemento do indicado contrato. Nas suas palavras:
"Assim, conquanto não tenha sido observado falta de lisura no trato
do patrimônio público ao longo da presente instrução, os detalhes
que dizem respeito às garantias oferecidas a CEF revestem-se de
máxima importância e, por isso, merecem especial cuidado". (Grifei).

Segundo o Agente do MPF, apesar das alegações do autor
popular, este não teria aportado aos autos, até o momento, qualquer
elemento de convicção que indicasse algum acréscimo ao valor do
crédito originalmente pactuado de R$ 400 Milhões de Reais (Contrato
de Financiamento mediante repasse n° 417.355-11, pelo qual a CEF
concedeu, a SPE Arena Itaquera S.A. um crédito no valor de R$ 400
Milhões de Reais para a construção de arena de futebol localizada no
Bairro de Itaquera, Zona Leste do Município de São Paulo, para sediar
as partidas de futebol da Copa do Mundo FIFA 2014 e a ser utilizada
pelo Sport Club Corinthians Paulista). Além disso, a própria CEF
afirmou que o valor do financiamento se ateve à supramencionada
importância (evento 255, PET1).
O Procurador da República acentuou que, a fim de
assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do contrato
entabulado, foram constituídas as garantias relacionadas na cláusula 7ª
da peça contratual, consideradas suficientes não só pelo agente
financeiro, mas também pelo TCU, dentre as quais estariam dois
imóveis, quais sejam: 1) Clube (Estádio) situado a Rua São Jorge e Rua
São Filipe, s/n° - 'Estádio' - Bairro Parque São Jorge, Distrito de
Tatuapé, Município de São Paulo/SP, Matrícula n° 162.200, e 2) Clube
(Sede) situado a Rua São Jorge, n° 777, 'Sede', Bairro São Jorge,
Distrito Tatuapé, Município de São Palulo/SP, Matrícula n° 241.016,
ambos, avaliados, respectivamente, em R$ R$ 193.000.000,00 (Cento e
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Noventa e Três Milhões de Reais) e R$ 222.000.000,00 (Duzentos e
Vinte e Dois Milhões de Reais), em maio de 2013, de acordo com a
Nota Técnica firmada pela Gerência Nacional de Negócios de
Infraestrutura Urbana e Saneamento da CEF (Evento 260, OUT23).
O Agente Ministerial pontuou, também, que, apesar dos
imóveis dados em garantia satisfazerem o próprio crédito concedido,
este Juízo considerou as avaliações desatualizadas, pois feitas na
pretérita data de 24.05.2013, além de estarem restritas a dois bens
imóveis de titularidade de um clube de futebol cuja saúde financeira e
eventual endividamento seriam desconhecidos. Nesse foco, a CEF se
prontificou a arcar com as despesas de novas avaliações dos bens
imóveis garantidores do negócio, segundo peça de embargos de
declaração juntada no evento 338. No entanto, tal providência foi
indeferida, por este Juízo, ao argumento de que o feito já contaria com
um acervo probatório consistente a justificar o pronunciamento
jurisdicional definitivo (evento 344).
Na dicção do eminente Procurador da República:
"Ora, em que pese o entendimento exposto pelo Juízo, não há
justificativa plausível ao indeferimento à apresentação de avaliações
contemporâneas dos imóveis oferecidos em garantia, mormente
quando o objeto da presente ação diz respeito justamente acerca da
regularidade das garantias à satisfação do crédito concedido.
E tal assertiva ganha corpo e robustez à vista da preocupação
veiculada pelo Juízo acerca da confirmação das projeções anuais de
receitas do estádio de futebol em questão, prospectadas inicialmente
com base em previsões de espectadores dos jogos do Corinthians, as
quais, de fato, restaram frustradas e possivelmente ensejarão
alterações da contratação originária, conforme informado pela CEF
(p.2/5 - PET1 - Evebto 255), inaugurando-se, em razão disso, um
cenário em que uma estimativa recente quanto aos valores dos
imóveis garantidores da operação mostrar-se-ia substancial".

O Agente do MPF também esclareceu que, na sua visão,
eventuais atrasos nos pagamentos, notadamente em período de grave
crise econômica enfrentada pelo País, não significarão necessários
prejuízos a CEF, considerando que o contrato firmado prevê, além dos
imóveis do estádio e da sede do Parque São Jorge, inúmeras outras
garantias, bem como o pagamento de multa e juros. Acentuou, ainda,
que o objeto da ação estaria relacionado à regularidade das garantias à
contratação e, não, ao (in)adimplemento contratual, pela parte tomadora
do empréstimo, ou eventual indenização por prejuízo futuro e abstrato
ao Patrimônio Público.
Além disso, o Procurador da República, defendeu a tese de
que o mosaico probatório destes autos, acrescido dos elementos
informativos que compõem os procedimentos administrativos já
identificados acima, não ostentariam apontamento idôneo que pudesse
acarretar suspeita no sentido de que os recursos creditados, pela CEF, a
Arena Itaquera S.A., tivessem indevidamente superado os R$ 400
Milhões de Reais originalmente previstos, tanto menos da ocorrência de
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algum tipo de malversação de verbas federais, de modo que a data
pretérita das avaliações dos bens imóveis em garantia constituiria o
único fundamento plausível a pôr em risco o Patrimônio Público em
espécie.
O Agente do MPF finalizou, considerando minudente a
análise acerca dos riscos do negócio, presumidamente levado a efeito
pela CEF, antes de sua ultimação. Não bastasse, dada à complexidade da
demanda e da necessária expertise a respeito de tais relações negociais,
entendeu Sua Senhoria, apoiado em julgado americano, datado da
década de 40 do Século passado, e de outro, mais recente, datado de
2017, da lavra da Ministra Laurita Vaz (STJ, Corte Especial, julgado em
07.06.2017, DJe de 20.06.2017), que seria impossível a invalidação da
escolhas políticas dos ógãos govenamentais, pelo Judiciário, caso não
estivessem revestidas de reconhecida ilegalidade.
Concluiu, assim, solicitando a reabertura da etapa
instrutória para que fosse permitido, a CEF, a apresentação de novas
avaliações, a serem realizadas por empresa isenta, dos bens imóveis
dados em garantia para a realização do emprendimento Arena Itaquera,
na região de Itaquera, em São Paulo/SP.
O Autor Popular, também, solicitou a reabertura da
instrução processual, alegando novos fatos veiculados pela Imprensa,
que demonstrariam o agravamento das investigações relacionadas à
atuação conjunta de políticos e empresários em prejuízo do Patrimônio
Público. Nesse sentido, indicando novos casos passíveis de
investigações, pretendeu a emenda da inicial, apesar de o adiantado
estágio deste itinerário processual não comportar mais ampliações de
um objeto jurídico devidamente identificado e estabilizado.
Este Juízo indeferiu os pedidos de reabertura da instrução,
postergando para a fase pós-cognitiva, eventuais novas avaliações dos
bens imóveis dados em garantia, avaliações estas que poderão ser feitas,
pelo próprio corpo técnico da CEF, cujos resultados são de excelência
reconhecida.
O Autor Popular apresentou suas alegações finais, no
evento 388, solicitando o julgamento favorável da demanda
constitucional. De plano, ratificou os argumentos expendidos nos
eventos 72 e 113. Além disso, reprovou os termos do parecer do MPF
inserto no evento 363. Acrescentou que, em delações premiadas do Sr.
Marcelo Bahia Odebrecht, teriam se confirmado suas alegações de que a
CEF teria aportado reforços financeiros para a construção da Arena
Itaquera graças à influência política do referido empresário junto ao
Palácio do Planalto. Disse, do mesmo modo, que o TCU não emitiu
julgamento de mérito sobre a legalidade ou regularidade do empréstimo
questionado, mas, sim, assinalou o dever da CEF de prestar informações
atualizadas a Controladoria Geral da União (CGU) a respeito da obra
indicada. Pontuou que o MPF não teria providenciado a produção
probatória pertinente ao caso, salientando que os demais processos
administrativos que circularam na Procuradoria paulista seriam
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estranhos às investigações sobre o financiamento em tela. Disse que o
MPF estaria fazendo a defesa dos requeridos, sendo que o próprio
Relatório do Auditor do TCU, embora falho, já teria adiantado a
possibilidade real de inadimplência contratual. Enfatizou a necessidade
de que o feito receba, sim, julgamento de mérito, sendo descabidos os
argumentos de complexidade da causa ou de ausência de expertise desta
juíza.
O Autor Popular enfatizou, também, que, no evento 342,
pediu a emenda à inicial, para inclusão, no pólo passivo da demanda, de
outras pessoas possivelmente envolvidas no caso, como Sr. Marcelo
Bahia Odebrecht, Sr. Emílio Alves Odebrecht, a Ex-Presidente da
República, Sra. Dilma Rousseff, o Ex-Ministro da Fazenda, Sr. Guido
Mantega, além do grupo empresarial Odebrecht S/A. Justificou seu
pedido nas mais recentes delações premiadas que teriam confirmado que
a construção do estádio de futebol do Sport Club Corinthians Paulista
(Arena Itaquera) teria sido um presente da Construtora Norberto
Odebrecht S/A ao Ex-Presidente Luiz Inácio LULA da Silva. Além
disso, após encontros informais com a Ex-Presidente Dilma Rousseff,
esta teria autorizado que a CEF financiasse o projeto, a pedido do
empresário Marcelo Bahia Odebrecht. Acentuou que a CEF assumirá o
prejuízo pela inadimplência, como, inclusive, teria sido anunciado pelo
próprio Sr. Marcelo Bahia Odebrecht, que, segundo o Autor, teria dito:
'No final, perde a gente, o Corinthians e a Caixa, perde todo mundo'.
Nessa linha, defendeu a tese de que, somente, uma condenação de todos
os envolvidos, poderia proteger a perda patrimonial pública da CEF que
estimou em cerca de R$ 2.400.000.000,00 (Dois Bilhões e Quatrocentos
Milhões de Reais).
Quanto às provas, disse o Autor Popular que suas
afirmações iniciais, a respeito da inadimplência contratual e da falta de
garantias exequíveis, as quais teriam sido rechaçadas pelos requeridos,
em boa parte do itinerário processual, começaram a ser admitidas, como
se pode observar das manifestações do evento 341, na qual eles afirmam
a renegociação contratual por falta de renda para pagamento das
prestações. Os devedores teriam pago apenas R$ 59.248.849,62
(Cinquenta e Nove Milhões, Duzentos e Quarenta e Oito Mil,
Oitocentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Dois Centavos), sendo
que a dívida em aberto ultrapassaria a cifra de 2 (Dois) Bilhões de
Reais.
O Autor Popular, também, pontuou que as garantias no
modelo 'project finance' corresponderiam a um contrato de risco com
dinheiro público, o que seria impossível. Sequer o BNDES admitiria
este tipo de garantias. Sendo assim, na sua visão, a solução mais
adequada seria a condenação solidária dos requeridos ao ressarcimento
da dívida, admitindo a adjudicação do estádio àquele réu que quitasse o
financiamento. Concluiu, requerendo a citação das pessoas
mencionadas, além da condenação solidária de todos os requeridos, ao
ressarcimento dos valores que forem apurados ao final do processo. O
Autor, do mesmo modo, reiterou pedidos de produção probatória, como
a expedição de ofícios a 13ª Vara Federal de Curitiba, requisitando
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cópias das delações premiadas, além de perícia contábil para determinar
o real montante de valores repassados, pela CEF, na construção do
Estádio de Futebol Arena Itaquera, os valores adimplidos e a higidez das
garantias oferecidas. Solicitou, ainda, a concessão de liminar para sustar
a repactuação ou qualquer alteração do contrato de financiamento, ora
em discussão, determinando, a CEF, o prosseguimnento na execução do
contrato original até a decisão final da demanda. Pediu, do mesmo
modo, a expedição de mandado de busca e apreensão de todo o processo
de financiamento e respectivos aditivos, alterações, repactuações e
recibos existentes na CEF, relacionados ao presente financiamento.
Concluiu, solicitando os depoimentos pessoais de Marcelo Bahia
Odebrecht, Dilma Rousseff e Emílio Alves Odebrecht.
A CEF interpôs peça de embargos de declaração contra a
referida decisão interlocutória, o qual foi rejeitado no evento 392, nos
seguintes termos:
"Trata-se de embargos declaratórios opostos pela CEF no evento 386
em face da decisão proferida no evento 371. Sustentou a ora
embargante a necessidade de se obter esclarecimento deste Juízo
acerca do trecho da decisão embargada, no qual há postergação
quanto à pretendida nova avaliação de bens imóveis para momento
posterior à fase cognitiva. Afirmou que a avaliação dos bens
ofertados em garantia do financiamento discutido nestes autos está
intrinsicamente relacionada ao objeto desta demanda, merecendo que
estes sejam analisados na fase de conhecimento. Apresentou em
anexo aos embargos declaratórios cópias de novas avaliações dos
imóveis dados em garantia ao financiamento para construção da
Arena Itaquera.
Vieram os autos conclusos. Passo à decisão.
Conheço dos embargos, porquanto tempestivos.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis
embargos de declaração quando houver, na decisão, obscuridade ou
contradição, ou quando for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se o magistrado.
In casu, não se verifica nenhuma das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios.
A fundamentação exposta na decisão proferida no evento 371 é
bastante clara no sentido de que a presente demanda encontra-se
suficientemente madura para a prolação da decisão de mérito.
Ainda a respeito da alegação de postergação de prova, cumpre
ressaltar que este Juízo solicitou à Caixa Econômica Federal, por
diversas vezes, que fossem apresentados laudos com estimativas
atualizadas dos valores dos imóveis dados em garantia, providências
estas que restaram delineadas na decisão embargada, conforme os
seguintes trechos:
'(...)
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Nesse foco, no mencionado evento 250, este Juízo solicitou,
entre outras medidas, que se apresentasse um laudo com a
estimativa atualizada dos valores dos imóveis dados em
garantia. Tal é o respeito que a Justiça Federal tem pelos
profissionais da CEF, que bastaria, a este Juízo, que a CEF
apresentasse um laudo atual dos respectivos valores dos
imóveis, laudo este firmado por sua própria área técnica. Não
exigimos que o parecer fosse produzido por empresa
independente, a altos custos, justamente, porque não temos
razões para pôr sob suspeitas as afirmações valorativas feitas
pelos expertos da própria instituição financeira.
Contudo, a informação que foi trazida continou sendo a
avaliação imobiliária de 2013. A CEF, no evento 255,
ponderou a respeito do elevado custo e do necessário prazo
dilatado para a apresentação de avaliações imobiliárias
contemporâneas, descartando o argumento autoral de que
teria havido supervalorização nas cotações dos referidos bens.
Acrescentou, do mesmo modo, que não existiriam fatos novos
relacionados a supostas desvalorizações dos bens dados em
garantia à avença, ora debatida. Nas suas palavras, ratificou
as avaliações feitas em 2013, salientando que estas foram
realizadas por profissionais habilitados, sendo que os valores
respectivos demonstrariam a suficiência das garantias
ofertadas pelos tomadores do financiamento.
No evento 257, entre outras solicitações, este Juízo pediu,
novamente, a CEF, que apresentasse suas estimativas de
valores atuais dos bens dados em garantia, firmadas pela sua
área técnica responsável. A CEF, no evento 260, reportou estar
acostando a Nota Técnica elaborada pelas áreas gestoras da
contratação em referência, prestando os esclarecimentos
pertinentes e "patentando a insubsistência da argumentação
esposada pela parte autora, em face da demonstração de
absoluta legalidade do financiamento concedido pela CAIXA
dentro dos parâmetros do Programa BNDES de Arenas para
a Copa do Mundo de 2014 - 'BNDES ProCopa Arenas' ".
No evento 270, este Juízo proferiu decisão interlocutória,
determinando várias providências. Entre elas, enfatizei que a
referida Nota Técnica firmada pela Gerência Nacional de
Negócios de Infraestrutura Urbana e Saneamento da CEF
apresentou estimativas dos bens dados em garantia
relacionadas à pretérita data de 24.05.2013. As informações
prestadas pela instituição financeira também teriam deixado
claro que houve efetivo inadimplemento contratual, por parte
dos devedores, tanto que as partes estariam, já àquela época,
segundo precisas informações da CEF, em processo de
renegociação do passivo.
(...)'
Assinale-se, também, que a alegação de obscuridade no decisum
embargado reveste-se de divergência, entre a conclusão do Juízo e a
interpretação conferida pela parte embargante à hipótese,
configurando tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que
se afigura inviável pela via dos embargos declaratórios. Afinal,
expressamente, este Juízo disse que, ao final, após taxativas
afirmações dos Patronos da Empresa Pública Federal de que as
estimativas dos imóveis se manteriam as mesmas, as informações
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prestadas pela CEF foram prestigiadas, sendo que os documentos,
ora apensados com estes aclaratórios, só fizeram confirmar a
estabilidade da valorização dos referidos bens imóveis. Nesse
sentido, dissemos que:
"De qualquer modo, a própria CEF acrescentou informações
que foram levadas a sério, por este Juízo, na medida da já
mencionada credibilidade com que conta sua área técnica, a
qual informou que não teria havido alterações negativas, nos
valores dos bens dados em garantia, confirmando a estimativa
que o Núcleo respectivo fez em 2013".
Vale lembrar que este processo foi conduzido, minuciosamente, de
modo neutro e imparcial, assegurando o merecido respeito a todos os
envolvidos, não deixando margem para qualquer teoria
conspiratória. Nessa linha de raciocínio, tendo em vista que a CEF
acabou por apresentar os laudos com avaliações atualizadas, sobre
os imóveis em questão, juntamente, com os embargos ora opostos,
cabe referir que os mesmos poderão ser acessados e confrontados
pelas demais partes, antes mesmo da prolação da sentença. Sendo
assim, desnecessário dar efeitos infringentes aos aclaratórios, na
medida em que toda a prova produzida pelas partes, independente do
pólo processual em que se encontrem, foi recebida e processada e
será, sem sombra de dúvidas, alvo de escrutínio jurisdicional
devidamente justificado.
Oportuno enfatizar que não é possível prever o resultado antecipado
deste julgamento, até porque há, tradicionalmente, 4 (quatro)
instâncias jurisdicionais a serem percorridas pelas partes, o que
demandará, por certo, um bom período de tempo até que a decisão
final transite em julgado. Sendo assim, ao término de tudo, caso haja
um decreto condenatório, será oportuna a reavaliação dos bens
imóveis dados em garantia. Trata-se de mera questão de valorização
imobiliária que, em absoluto, não configura subtração de elemento
essencial à fase cognitiva, sendo que todos os argumentos expendidos
pelas partes foram objetos do mais amplo contraditório, nesta fase de
conhecimento, assegurando as defesas das teses que tanto o autor,
quanto os requeridos entenderam pertinentes.
Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios, nos termos da
fundamentação.
Intime-se a CEF, cientificando as demais partes acerca dos laudos
apresentados no evento 386.
Abra-se prazo ao Ministério Público Federal para manifestação,
conforme requerido no evento 383, no prazo de quinze dias.
Vinda a manifestação, venham os autos conclusos para sentença.

O Ministério Público Federal (MPF), aportou sua
última manifestação, no evento 404, dizendo que, apesar do
indeferimento de seu pedido de reabertura da instrução porbatória, a
juntada do Laudo de Avaliação, pela CEF, no evento 386, teria satisfeito
tal pretensão de realização de novas avaliações dos bens imóveis, dados
em garantia, para a realização do empreendimento Arena Itaquera em
São Paulo, restando, a seu ver, demonstrado, por meio do mencionado
Laudo, a regularidade das garantias de satisfação do crédito concedido.
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Nesse sentido, reiterou os termos do anterior parecer ministerial,
apresentado no evento 363, manifestando-se pela prolação da sentença
de mérito.
É o relatório. Decido.
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1. Considerações Iniciais:
A Ação Popular, regulada pela Lei n° 4.717, de
29.06.1965 (LAP), somente, pode ser proposta por cidadão, como no
caso presente, isto é, o eleitor que se encontra no gozo de seus direitos
políticos, com o objetivo de anular ato ilegal - ou ilegítimo - lesivo ao
Patrimônio Público, considerado de modo amplo, e consequente
condenação dos responsáveis e beneficiários do ato correspondente em
perdas e danos. A legitimidade conferida à cidadania ativa para o
ajuizamento de ações populares encontra fundamento constitucional, no
art. 5°, caput inciso LXXIII da Constituição Federal de 1988, na qual o
Autor Popular não visa à proteção de direito próprio, mas de toda a
comunidade. É a comunidade a verdadeira credora.
Na realidade, antes do advento da Lei n° 7.347, de
24.07.1985 (Lei da Ação Civil Pública), poucas fórmulas existiam, na
nossa Ordem Jurídica, para a defesa judicial do chamado interesse
público. Uma delas era a Ação Popular, prevista no art. 153, §31 da
Carta de 1967 (na redação dada pela Emenda Constitucional n° 1 de
1969) e que, hoje, está inserida no elenco dos Direitos e Garantias
Fundamentais esculpidos nos incisos do art. 5º da Constituição de
1988. Nós não temos ainda propriamente uma cultura desenvolvida da
ação popular, o que é uma pena, pois ela se traduz em um instrumento
valioso no combate à corrupção, bem como no controle das escolhas
feitas pelos administradores e na melhor avaliação dos serviços públicos
pela comunidade beneficiária.
Hoje, diante da complexidade das estruturas institucionais
do Estado, suas frequentes intervenções no domínio econômico e
crescente tendência de estabelecimento de parcerias público-privadas, a
Ação Popular não visa contrastar, apenas, à singularidade de um ato
administrativo potencialmente ilegal ou lesivo. Antes, corresponde a um
instrumento jurídico-processual de matriz constitucional que empodera a
cidadania ativa, no que tange ao controle e à fiscalização dos modos de
condução dos negócios públicos e sobre eventuais ataques à higidez do
Patrimônio Público (bens e direitos de valor econômico, artístico,
estético, histórico ou turístico).
Afinal, o Direito, enquanto instituição social, tem de ser
capaz de expressar a vontade racional de toda a sociedade. Que o Direito
legislado é a base jurídica de sustentação de nossa sociedade organizada
e seus arranjos institucionais, políticos e econômicos, isso faz parte de
qualquer compreensão minimamente inteligente do que possa ser o
Estado Democrático de Direito. Do mesmo modo, a ele adere a nossa
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submissão ao Direito posto. Mas, dentro dos limites desta moldura
legislada, o Direito é, também, o resultado de um processo
argumentativo prático coletivo que se dá entre as autoridades e os
cidadãos.
Uma coisa é certa. O Direito não pode ser reduzido a uma
simples técnica que encobre batalhas político-ideológicas travestidas de
aparente neutralidade. Tampouco, pode cair na fantasia do formalismo
absoluto, que, é bem verdade, cumpriu seu papel central, desde a
Revolução Francesa, sustentando a crença de que o juiz nada mais seria
do que a 'boca da lei'. Sendo assim, o meio termo está em compreender
que as regras jurídicas regularmente estabelecidas nos oferecem a
segurança que precisamos dentro de uma perspectiva do Direito, como
instituição social, na qual os argumentos e justificações jurídicas têm o
protagonismo central. O desafio está em articular, de modo coerente, a
riqueza de todo o material jurídico em uma estrutura compatível com os
princípios e valores que imantam o Estado Democrático de Direito.
Ainda assim, cabe acentuar que, por mais que o
formalismo jurídico, em sentido estrito, possa ter falhado em atender os
anseios sociais, não se pode afastá-lo de uma argumentação jurídica
estruturada seriamente. Na realidade, respeitar o Estado Democrático de
Direito tem um imenso valor político em Nações, como a nossa, a qual,
ao contrário das críticas e mitos negativos, tem uma jurisdição
constitucional séria e competente que remonta ao Século XIX. Nesse
foco, ter leis devidamente publicadas e prospectivas, igualdade dos
cidadãos diante dessas leis e limitação do Poder oficial, em respeito a
elas, constituem os alicerces da liberdade democrática, consistindo em
elementos essenciais para a estabilidade econômica.
Tudo isso, no entanto, resta frustrado, quando as
autoridades e os regentes do poder econômico dão, às suas ações
interligadas, uma cobertura de legalidade que não passa de um
simulacro de inteligibilidade a respeito da Ordem Jurídica. O antídoto
contra este formalismo oportunista e destituído de juridicidade
substancial está na crescente percepção da comunidade brasileira a
respeito do Direito como uma instituição de inestimável valor social.
Nessa linha, um sistema jurídico, ainda que imperfeito (porque
humano), pertence não apenas a um mundo puro de idéias, mas, também
e principalmente, a um mundo social real.
Precisamente, essa ordem normativa institucional é
valiosa, pois é em seu interior que desenvolvemos a compreensão e a
interpretação compartilhadas dos melhores valores enquanto
comunidade nacional. O valor moral do Estado Democrático de Direito
pode ser entendido, neste direito ao Direito, neste direito de saber onde
realmente estamos, no direito à certeza e à regularidade, no direito de
saber como e por que razões foram feitas essas ou aquelas escolhas de
políticas públicas, no direito à transparência (que vai muito além de
frases de efeito em sites coloridos do Poder Público), neste direito de
saber onde, porque e de que modo são aplicadas as expressivas
importâncias relativas aos investimentos de dinheiro público, entre
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outros. Para assegurar tais direitos, nem precisamos de governos
perfeitos. O Estado Democrático de Direito pode, sim, ser realizado por
governos essencialmente humanos, apesar da inerente imperfeição que
acompanha nossas ações respectivas. Vale menção:
"O princípio da moralidade administrativa - enquanto valor
constitucional revestido de caráter ético-jurídico - condiciona a
legitimidade e a validade dos atos estatais. A atividade estatal,
qualquer que seja o domínio institucional de sua incidência, está
necessariamente subordinada à observância de parâmetros éticojurídicos que se refletem na consagração constitucional do princípio
da moralidade administrativa. Esse postulado fundamental, que rege
a atuação do Poder Público, confere substância e dá expressão a uma
pauta de valores éticos sobre os quais se funda a ordem positiva do
Estado".
(ADI n° 2.661MC, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em
05.06.2002, P, DJ de 23.08.2002).

Os titulares de cargos de gestão no Executivo parecem
acreditar que suas escolhas estariam protegidas de quaisquer contrastes,
pois se situariam no âmbito do poder político legítimo que lhes foi
conferido pelas urnas, ou, ainda, pertenceriam ao plano do poder
discricionário inerente à estrutura institucional. Temos a sincera
esperança que isso possa mudar rapidamente, a partir, entre outras
possibilidades, da atuação mais avançada da Controladoria Geral da
União, com a expansão dos chamados Observatórios Sociais. Tais
unidades têm por finalidade viabilizar um controle mais efetivo e direto
da população sobre a boa aplicação dos recursos públicos, isso sem falar
na possibilidade real de participação dos cidadãos nos processos de
idealização e concretização de políticas públicas.
A expressão interesse público alberga, na verdade, não só
o interesse do bem geral, mas, também, o modo pelo qual os políticos
profissionais e os órgãos da Administração vêem o interesse público.
Nem sempre um e outro são uma só e mesma coisa. Pode até parecer
estranho aos detentores de cargos políticos de poder e aos seus aliados
do domínio econômico, mas o interesse público que eles viram na
construção de estádios de futebol, no chamado padrão FIFA, pode não
ter coincidido com o efetivo interesse da comunidade brasileira, tão
carente de itens essenciais de infraestrutura básica, como hospitais,
escolas, estradas, segurança, entre outros de uma lista bastante longa.
Nem sempre a escolha feita pelo administrador
corresponde àquela que seria considerada como a melhor pela
comunidade, até mesmo quando este age com boa fé. Tanto é assim que,
não raro, os governos que se sucedem alteram decisões, revêem planos,
abandonam projetos ou a eles dão sequencia diversa. Sendo assim, o
verdadeiro interesse pelo bem geral, que é a essência do interesse
público, identifica-se com o interesse social, o interesse da sociedade ou
da coletividade. Nesse aspecto, a Ação Popular, enquanto ação
constitucional, assume protagonismo especial. Pois é o eleitor
insatisfeito que está dizendo, não apenas pelo exercício do voto regular
ou das passeatas organizadas, mas pela via institucional do Judiciário, o
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que pensa sobre determinadas escolhas feitas pelo Chefe do Executivo.
Num Estado Constitucional, como o é a República Federativa do Brasil,
o voto, ainda que vital, não é a única forma de manisfestação do
cidadão, tampouco o sucesso em eleições majoritárias confere ao
candidato vitorioso um poder discricionário ilimitado no trato e gestão
do interesse público. Nesse sentido:
"(...) O art. 2° da Lei distrital 3.189/2003, ao exigir a destinação de
verba pública ao custeio de evento particular, com fins lucrativos,
sem a necessária contrapartida (...), desatende ao princípio
republicano e à impessoalidade administrativa. Como bem afirmou o
Advogado-Geral da União, 'a destinação de verbas públicas para o
custeio de evento cultural tipicamente privado, sem amparo no
regime jurídico-administrativo, traduz-se em favorecimento a
segmento social determinado, incompatível, portanto, com o interesse
público e com os preceitos constitucionais da impessoalidade e da
moralidade administrativa (art. 37, caput, da Constituição da
República)'. Ademais, constato que a inconstitucionalidade material
também alcança o art. 1°, o qual dispõe sobre a inclusão 'no
calendário de eventos oficiais do Distrito Federal o Brasília Music
Festival, a ser realizado anualmente, preferencialmente no mês de
setembro'. Isso porque o referido artigo, apesar de parecer
irrelevante, concede ao particular especificamente envolvido
favorecimento desproporcional, ao assegurar, por exemplo, seja seu
evento divulgado por propaganda oficial, o que não se coaduna com
os princípios da impessoalidade administrativa. Faz-se necessário
ressaltar que, na hipótese, em que pese a roupagem supostamente
geral dos arts. 1° e 2° da Lei 3.189/2003, tem-se que, na realidade,
ambos possuem destinatário muito específico. É que o 'Brasília
Music Festival', ao contrário do que se depreende de leitura imediata
do diploma legislativo, é evento previamente idealizado e planejado
por um único e conhecido empreendedor particular, o qual poderá, de
forma indeterminada no tempo, organizar seu evento com
exclusividade e apoio financeiro direto do Governo do Distrito
Federal".
(ADI n° 4.180, voto do Relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em
11.09.2014, P, DJe de 07.10.2014).

A Ação Popular pode ter, inclusive, finalidade preventiva,
hipótese que, se autorizada por suficiente instrução probatória,
justificará até a suspensão liminar do ato inquinado por ilegal. Ou
mesmo, a adoção de medidas cautelares protetivas que visem assegurar
a recomposição de patrimônio indevidamente dissipado. Na realidade,
não é preciso esperar que os atos lesivos ocorram e produzam todos os
seus efeitos, para que, só então, a ação constitucional seja proposta.
Nessa linha, os fatos graves apontados, nesta ação, e que guardam
sintonia com inúmeros outros alvejados por investigações e até
condenações criminais, não podem ser qualificados como meras
'fantasias' do Autor Popular, muito menos com discussões teóricas a
respeito de um Patrimônio Público abstratamente considerado.
Vale mencionar a exemplar decisão proferida, pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), no AO 506 QO/AC - ACRE, Relator
Ministro Sydney Sanches, julgado em 06.05.1998, P, DJ de 04.12.1998.
No caso, os Ministros decidiram sobre a suspensão do pagamento de
gratificação a Magistrados do Estado do Acre e consequente condenação
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dos beneficiários à devolução de todas as quantias recebidas, acrescidas
dos consectários de lei. Segundo explanou Sua Excelência, na
fundamentação de seu voto:
"A Ação popular é cabível, já que objetiva a suspensão definitiva do
pagamento da Gratificação de Nível Superior e a correspondente
condenação dos beneficiários à devolução de todas as quantias
recebidas, devidamente corrigidas.
Com efeito, a Ação Popular, como regulada pela Lei n° 4.717, de
29.06.1965, visa à declaração de nulidade ou à anulação de atos
administrativos, quando lesivos ao patrimônio público, como dispõem
seus artigos 1°, 2° e 4°.
Mas não é preciso esperar que os atos lesivos ocorram e produzam
todos os seus efeitos, para que, só então, ela seja proposta, como
lembra HELY LOPES MEIRELLES in "Mandado de Segurança,
AÇÃO POPULAR, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção,
Habeas Data" (Malheiros Editores, 19ª edição, atualizada por
ARNOLD WALD, 1998, pág. 113):
'3. FINS DA AÇÃO.
A ação popular tem fins preventivos e repressivos da atividade
administrativa ilegal e lesiva ao patrimônio público, pelo que
sempre propugnamos pela suspensão liminar do ato
impugnado, visando à preservação dos superiores interesses da
coletividade.
Como meio preventivo de lesão ao patrimônio público, a ação
popular poderá ser ajuizada antes da consumação dos efeitos
lesivos ao ato; como meio repressivo, poderá ser proposta
depois da lesão, para reparação do dano. Esse entendimento
deflui do próprio texto constitucional, que a torna cabível
contra atos lesivos do patrimônio público, sem indicar o
momento de sua propositura.
Na ampla acepção administrativa, ato é a lei, o decreto, a
resolução, a portaria, o contrato e demais manifestações
gerais ou especiais, de efeitos concretos, do Poder Público e
dos entes com funções públicas delegadas ou equiparadas. Ato
lesivo, portanto, é toda manifestação de vontade da
Administração, danosa aos bens e interesses da comunidade.
Esse dano pode ser potencial ou efetivo. Assim sendo, não é
necessário que se aguarde a conversão do ato em fato
administrativo lesivo para se intentar a ação.
Não bastassem esses argumentos de natureza jurídica, estaria
o bom senso a aconselhar a invalidação dos atos lesivos, antes
mesmo que produzam seus efeitos. De acrescentar-se, ainda,
que certos atos, se consumados, seriam irreparáveis, tais como
a destruição de bens de valor histórico, ecológico ou artístico,
a transformação de parques e logradouros públicos e outros
mais que retiram a originalidade do objeto, da obra, ou da
própria Natureza, o que justifica a sustação preventiva do ato'.
(...)
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No caso presente, a Ação Popular, como proposta, tem índole
preventiva e repressiva ou corretiva, ao mesmo tempo".

2.2. Requisitos essenciais à proposição da Ação
Popular:
Oportuno enfatizar que não se espera do Autor Popular,
quando protocola sua inicial, a juntada de um acervo probatório tão
consistente, quanto o que se exige nas demais ações reguladas pelo
Código de Processo Civil. Até porque o cidadão, via de regra, não tem
chances reais de acessar a documentação pertinente. Foi o que
aconteceu, neste caso, em que o pedido de informações feito pelo Autor
Popular, perante a CEF, sequer obteve resposta. Sendo assim, ainda que
a inicial deva guardar os parâmetros mínimos à sua aceitação, como os
exigidos pela nossa legislação processual, não se torna necessária a
indicação, de imediato, da prova do prejuízo material aos cofres
públicos, a qual poderá ser aferida no curso da instrução probatória.
Além disso, a defesa individual, feita pelo cidadão, contra qualquer ato
lesivo ao patrimônio material público ou de entidade de que o Estado
participe, ao patrimônio moral, ao cultural e ao histórico, em absoluto,
não se confunde com a proteção de algo intangível ou abstrato. O
Patrimônio Público é bem concreto e, no caso brasileiro, corresponde a
cifras valorativas elevadíssimas.
Nesse sentido, cabe menção à decisão do Supremo
Tribunal Federal (ARE 824.781/RG, Repercussão Geral no Recurso
Extraordinário com Agravo, Relator Ministro Dias Toffoli, julgado em
27.08.2015, P, DJe de 09.10.2015), quando o Tribunal, por maioria,
reconheceu a existência de repercussão geral da questão. A ementa foi
lavrada nos seguintes termos:
"EMENTA. Direito Constitucional e Processual Civil. Ação Popular.
Condições da ação. Ajuizamento para combater ato lesivo à
moralidade administrativa. Possibilidade. Acórdão que manteve
sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por
entender que é condição da ação popular a demonstração de
concomitante lesão ao patrimônio público material. Desnecessidade.
Conteúdo do art. 5°, inciso LXXIII, da Constituição Federal.
Reafirmação de jurisprudência. Repercussão geral reconhecida. 1. O
entendimento sufragado no acórdão recorrido de que, para
cabimento de ação popular, é exigível a menção na exordial e a
prova de prejuízo material aos cofres públicos, diverge do
entendimentio sufragado pelo Supremo Tribunal Federal. 2. A
decisão objurgada ofende o art. 5°, LXXIII, da Constituição Federal,
que tem como objetos a serem defendidos pelo cidadão,
separadamente, qualquer ato lesivo ao patrimônio material público
ou de entidade de que o Estado participe, ao patrimônio moral, ao
cultural e ao histórico. 3. Agravo e recurso extraordinário providos.
4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da
jurisprudência.
Tema
836 - Exigência de comprovação de prejuízo material aos
cofres públicos como condição para a propositura de ação
popular.
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Tese
Não é condição para o cabimento da ação popular a
demonstração de prejuízo material aos cofres públicos, dado
que o art. 5°, inciso LXXIII, da Constituição Federal
estabelece que qualquer cidadão é parte legítima para propor
ação popular e impugnar, ainda que separadamente, ato lesivo
ao patrimônio material, moral, cultural ou histórico do Estado
ou de entidade de que ele participe.
Obs.: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª
Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015".

No mesmo sentido, é a boa doutrina de José Afonso da
Silva (Curso de Direito Constitucional Positivo, 36ª Edição, São Paulo:
Malheiros, 2013, pp. 465-467), apontada pelo ilustre Relator, na
fundamentação de seu voto, cujo trecho reproduzimos, em parte, logo
abaixo:
"Trata-se de um remédio constitucional pelo qual qualquer cidadão
fica investido de legitimidade para o exercício de um poder de
natureza essencialmente política, e constitui manifestação direta da
soberania popular consubstanciada no art. 1°, parágrafo único, da
Constituição: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de
seus representantes eleitos ou diretamente. Sob esse aspecto é uma
garantia constitucional política. Revela-se como uma forma de
participação do cidadão na vida pública, no exercício de uma função
que lhe pertence primariamente. Ela dá a oportunidade de o cidadão
exercer diretamente a função fiscalizadora, que, por regra, é feita
por meio de seus representantes nas Casas Legislativas. Mas ela é
também uma ação judicial porquanto consiste num meio de invocar a
atividade jurisdicional visando a correção de nulidade de ato lesivo;
(a) ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe;
(b) à moralidade administrativa; (c) ao meio ambiente.; e (d) ao
patrimônio histórico e cultural. (...)
O objeto da ação popular foi ampliado, em nível constitucional, à
proteção da moralidade administrativa, do meio ambiente e do
patrimônio histórico e cultural. (...) Será mais difícil a compreensão
da moralidade administrativa, como fundamento para anular ato que
a lese. A moralidade é definida como um dos princípios da
Administração Pública (art. 37). Todo ato lesivo ao patrimônio
agride à moralidade administrativa. Mas o texto constitucional não
se conteve nesse aspecto apenas da moralidade. Quer que a
moralidade administrativa em si seja fundamento de nulidade do
ato lesivo. Deve-se partir da idéia de que a moralidade
administrativa não é moralidade comum, mas moralidade jurídica.
Essa consideração não significa necessariamente que o ato legal seja
honesto. Significa, como disse Hauriou, que a moralidade
administrativa consiste no conjunto de regras de conduta tiradas da
disciplina interior da Administração. A questão fica ainda mais presa
quanto ao saber se a ação popular continuará a depender dos dois
requisitos que sempre a nortearam: lesividade e ilegalidade do ato
impugnado. Na medida em que a Constituição amplia o âmbito da
ação popular, a tendência é a de erigir a lesão, em si, à condição de
motivo autônomo de nulidade do ato. Reconhece-se muita
dificuldade para tanto. Se se exigir também o vício de ilegalidade,
então não haverá dificuldade alguma para apreciação do ato imoral,
porque, em verdade, somente se considerará ocorrida a imoralidade
administrativa no caso de ilegalidade. Mas isso nos parece liquidar
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com a intenção do legislador constituinte de contemplar a
moralidade administrativa como objeto de proteção desse remédio.
Por outro lado, pode-se pensar na dificuldade que será desfazer um
ato, produzido conforme a lei, sob o fundamento do vício da
imoralidade. Mas isso é possível porque a moralidade administrativa
não é meramente subjetiva, porque não é puramente formal, porque
tem conteúdo jurídico a partir de regras e princípios da
Administração. No caso da defesa da moralidade pura, ou seja, sem
alegação de lesividade ao patrimônio público, mas apenas de
lesividade do princípio da moralidade administrativa, assim mesmo
se reconhecem as dificuldades para se dispensar o requisito da
ilegalidade, mas quando se fala que isso é possível é porque se sabe
que a atuação administrativa imoral está associada à violação de um
pressuposto de validade do ato administrativo. Rodolfo de Camargo
Mancuso também acha isso possível porque a Constituição erigiu a
moralidade administrativa em fundamento autônomo para a ação
popular e numa categoria jurídica passível de controle jurisdicional,
per se. A lei pode ser cumprida moralmente ou imoralmente. Quando
sua execução é feita, p.ex., com intuito de prejudicar alguém
deliberadamente, ou com o intuito de favorecer alguém, por certo que
se está produzindo um ato formalmente legal, mas materialmente
comprometido com a moralidade administrativa".

Do mesmo modo, RE n° 206.889, Relator Ministro Carlos
Velloso, julgado em 25.03.1997, 2ª Turma, DJ de 13.06.1997, cuja
ementa vale transcrição:
"EMENTA. CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR. VEREADORES.
REMUNERAÇÃO. FIXAÇÃO: LEGISLATURA SUBSEQUENTE.
C.F., art. 5°, LXXIII; art. 29, V. PATRIMÔNIO MATERIAL DO
PODER PÚBLICO. MORALIDADE ADMINISTRATIVA. LESÃO.
I - A remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores será
fixada pela Câmara Municipal em cada legislatura para a
subsequente. C.F., art. 29, V. Fixando os Vereadores a sua própria
remuneração, vale dizer, fixando essa remuneração para viger na
própria legislatura, pratica ato inconstitucional lesivo não só ao
patrimônio material do Poder Público, como à moralidade
administrativa, que constitui patrimônio moral da sociedade. C.F.,
art. 5°, LXXIII. II - Ação popular julgada procedente. III - R.E. não
conhecido".

Na fundamentação de seu voto, o eminente Ministro
Carlos Velloso acentuou que:
"É que a Constituição de 1988 estabelece, no art. 5°, LXXIII, que,
mesmo que não tenha havido efetiva lesão ao patrimônio material
público, ainda assim a ação popular poderá ser cabível, por isso que
protege ela, também, a moralidade administrativa, que é também
patrimônio, patrimônio moral da sociedade. (...) É dizer: qualquer
cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular
ato lesivo à moralidade administrativa".

Por conseguinte, a inicial desta ação constitucional foi
acertadamente recebida e processada, ainda que ela tenha sido
formatada, a partir de manchetes de jornais e revistas de cunho
sensacionalista, e com uma dicção autoral muito passional. Se o Autor
Popular tem, ou não, razão e qual a amplitude que, a ela, se poderá
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atribuir, isso é questão de mérito e, nele, será devidamente resolvida.
Tal ponto foi, inclusive, objeto de percepção da instância recursal,
quando do julgamento do Agravo de Instrumento n° 501196496.2013.404.0000, interposto pelo Autor Popular, nas bem lançadas
razões do Procurador Regional da República, Dr. Jorge Luiz
Gasparini da Silva, em seu parecer, segundo o qual:
"Os fatos são graves, o autor trouxe junto com a inicial noticiários
informando essa situação, similar conteúdo probatório utilizado
pelos recorridos neste Agravo, portanto, o interesse público, com a
devida vênia, exige a análise célere e aprofundada dessa situação,
para caso existente alguma grave ilegalidade, seja, na medida do
possível, sanada de modo apropriado.
Em tempos de transparência, em que a lei exige a publicação com
nomes e vencimentos de servidores públicos, não se admite que
notícias dando conta de irregularidades em vultosas quantias de
dinheiro público destinada a estádio de futebol não se obtenha de
pronto acesso aos documentos relativos à transação objeto da
demanda. Necessário que a administração da Caixa Econômica
Federal disponibilize ou certifique não possuir essas informações por
ela própria e não por seus advogados, uma vez que esses têm o dever
de manter confidencialidade dos negócios envolvendo seus
constituintes". (Grifei).

2.3. Tribunal de Contas da União e suas decisões
administrativas:
Quanto à atuação do Tribunal de Contas da União
(TCU), este, enquanto órgão auxiliar do Poder Legislativo, aprecia e
julga, administrativamente, as contas dos órgãos e entidades que devem
ser fiscalizados pelo referido Poder, como consta na previsão
constitucional do art. 71, caput e incisos da CF de 1988. O TCU é,
portanto, Órgão julgador administrativo, destituído de função
jurisdicional em sentido estrito. Sendo assim, suas decisões, como
qualquer decisão administrativa, ainda que relevantes e dotadas de forte
presunção de legalidade decorrente da precisão técnica de que, via de
regra, se revestem, estão sujeitas ao controle do Poder Judiciário,
segundo a própria Constituição garante no art. 5º, caput e inciso XXXV.
Nessa linha:
"As instâncias judicial e administrativa não se confundem, razão pela
qual a fiscalização do TCU não inibe a propositura da ação civil
pública (...).
(MS 26.969, Relator Ministro Luiz Fux, julgado em 18.11.2014, 1ª
Turma, DJe de 12.12.2014).

Do mesmo modo, os pareceres emitidos pelo TCU,
aprovados ou rejeitados pelo Poder Legislativo, podem ser alvo de
escrutínio judicial. As denominadas Tomadas de Contas são
procedimentos administrativos que têm, por escopo, a defesa da coisa
pública. Busca a Corte de Contas, com tais medidas, o ressarcimento de
eventuais lesões causadas ao Erário. Nessa toada, as decisões do
Tribunal de Contas da União (TCU) são muito valiosas e servem como
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prova boa e eficiente, tanto que, na maior parte das vezes, este Juízo se
vale delas nos julgamentos que, cotidianamente, vêm realizando nas
ações civis públicas por improbidade administrativa, por exemplo.
Valem menção:
"O sigilo de informações necessárias para a preservação da
intimidade é relativizado quando se está diante do interesse da
sociedade de se conhecer o destino dos recursos públicos. Operações
financeiras que envolvam recursos públicos não estão abrangidas
pelo sigilo bancário a que alude a LC 105/2001, visto que as
operações dessa espécie estão submetidas aos princípios da
administração pública insculpidos no art. 37 da CF. Em tais
situações, é prerrogativa constitucional do Tribunal (TCU) o acesso a
informações relacionadas a operações financiadas com recursos
públicos".
(MS 33.340, Relator Ministro Luiz Fux, julgado em 26.05.2015, 1ª
Turma, DJe de 03.08.2015)
"A competência do TCU para julgar contas abrange todos quantos
derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte
dano ao erário, devendo ser aplicadas aos responsáveis, em caso de
ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções
previstas em lei, lei que estabelecerá, entre outras cominações, multa
proporcional ao dano causado aos cofres públicos (art. 71, II, da
CB/1988 e art. 5°, II e VIII, da Lei 8.443/1992). A tomada de contas
especial não consubstancia procedimento administrativo disciplinar.
Tem por escopo a defesa da coisa pública, buscando o
ressarcimento do dano causado ao erário. Precedente (MS 24.961,
Relator Ministro Carlos Velloso, DJ de 04.03.2005)".
(MS 25.880, Relator Ministro Eros Grau, julgado em 07.02.2007, P,
DJ de 26.03.2007).

Além disso, segundo o art. 74, caput, incisos e parágrafos
da CF de 1988, os Três Poderes têm o dever de manter, de forma
integrada, um sistema de controle interno, visando, entre outras coisas, a
avaliação da legalidade da aplicação dos recursos públicos e das
operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres
da União Federal. Aliás, não apenas os Poderes constituídos, mas,
qualquer cidadão, por força de mandamento constitucional, está
legitimado a denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o TCU.
Nesse sentido:
"Lei Federal 9.755/1998. Autorização para que o TCU crie sítio
eletrônico denominado Contas Públicas para a divulgação de dados
tributários e financeiros dos Entes federados. (...) O sítio eletrônico
gerenciado pelo TCU tem o escopo de reunir as informações
tributárias e financeiras dos diversos Entes da Federação em um
único portal, a fim de facilitar o acesso dessas informações pelo
público. Os documentos elencados no art. 1° da legislação já são de
publicação obrigatória nos veículos oficiais de imprensa dos diversos
Entes Federados. (...) A norma não representa desrespeito ao
princípio federativo, inspirando-se no princípio da publicidade, na
sua vertente mais específica, a da transparência dos atos do Poder
Público. Enquadra-se, portanto, no contexto do aprimoramento da
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necessária transparência das atividades administrativas,
reafirmando e cumprindo, assim, o princípio constitucional da
publicidade da Administração Pública (art. 37, caput, CF/1988)".
(ADI n° 2.198, Relator Ministro Dias Toffoli, julgado em 11.04.2013,
P, DJe de 19.08.2013). (Grifei).

Na realidade, o 'princípio da conformidade funcional'
impõe aos órgãos criados pela Constituição Federal, como o Tribunal de
Contas da União (TCU), o de concretizar as competências legais que
lhes foram destinadas, sem que tenham autonomia para abrir mão
daquilo que o próprio legislador constituinte lhes determinou. Nesse
sentido, o Parecer do Auditor Fiscal, base do Acórdão n° 2.552/14TCU-Plenário, sobre o qual os requeridos assentam as suas teses a
respeito da possível regularidade do financiamento concedido pela CEF
a SPE Arena Itaquera S/A, tem uma amplitude cognitiva bastante
reduzida, na medida em que as autoridades nada dispuseram sobre
questões substanciais relevantes.
Na verdade, sequer foi alvo de análise a própria
possibilidade jurídico-constitucional de se dar, às verbas de Programas
Sociais importantíssimos, como o FAT, o Seguro-Desemprego e o
PIS/PASEP, destinações tão diversas, mais precisamente, concessões de
financiamentos públicos para agremiações esportivas privadas, ainda
que estas estivessem protegidas sob as vestimentas de personalidades
jurídicas distintas, quais sejam, às, naquela época recém idealizadas,
sociedades de propósito específico (SPE's), que passaram a gerir os
negócios dos clubes de futebol contemplados pelo Programa BNDES
ProCopa Arenas 2014.
Sendo assim, a necessidade de um controle jurídicofinanceiro, a cargo do TCU, da própria formatação do referido Programa
BNDES ProCopa Arenas 2014, o qual disponibilizou a impressionante
verba de mais de 4 (quatro) Bilhões de Reais para reformas e contruções
de arenas nas Capitais brasileiras que sediaram os jogos da Copa de
2014, é providência inarredável, na medida em que tal controle do uso e
do destino dos recursos públicos é dever constitucional da Corte de
Contas, enquanto órgão auxiliar do Parlamento no contexto do Estado
Constitucional. Justamente, apesar de a mencionada Tomada de Contas
TC n° 032.876/2013-0 (Acórdão n° 2.552/2014) ter sido remetida para
o arquivo, porque estariam satisfeitos os quesitos que justificaram sua
proposição, o fato é que ainda não houve o amplo e necessário controle
do referido programa de governo que importou no direcionamento de
expressivas verbas públicas em favor de empresas privadas totalmente
alheias a prestações de serviços públicos e a execuções de políticas
públicas, muito menos responsáveis por obras públicas.
Com todo o respeito ao trabalho técnico levado a efeito,
pelo nobre Auditor Fiscal do TCU, o acompanhamento e o controle
feitos sobre as operações financeiras relativas à concessão de mútuo em
favor da assim nomeada SPE Arena Itaquera S.A. foram acanhados e
insuficientes, diante da magnitude das atribuições constitucionais que
são dispensadas, àquela Corte da União. Atribuições estas que
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permitem, de forma idônea, que a Sociedade brasileira tenha
conhecimento mais amplo sobre os mecanismos de repasses dos
recursos federais, pelas vias de empresas públicas centrais à higidez de
nosso Sistema Financeiro Nacional, como o são o BNDES e a CEF.
Nesse sentido, não basta avaliar se os contratos (principal e adjetos)
seriam usualmente aceitáveis no mundo dos negócios, exclusivamente,
dos pontos de vista econômico e financeiro. Antes, deveria ter sido feita,
pelo TCU, - e espero que isso venha a acontecer em futuro próximo uma profunda avaliação da compatibilidade da referida avença com os
princípios da legalidade, da moralidade, da eficiência, da
impessoalidade, da publicidade e, principalmente, o adequado contraste
com a sólida e tradicional legislação ordinária de Direito
Administrativo.
Este controle ainda não foi feito pelo TCU, o que limita
muito o alcance probatório relativo à apreciação que a Corte da União
fez, até o presente momento, deste caso. Afinal, no contexto do Estado
Constitucional, a Sociedade tem direito ao debate transparente a respeito
dos critérios de escolha adotados pelos governantes, especialmente,
quando estes optam por determinados programas e supostas políticas
públicas, elegendo, segundo critérios absolutamente desconhecidos, este
ou aquele grupo empresarial, como destinatário de recursos públicos,
sem justificação prévia sobre as reais vantagens sociais que poderiam
ser obtidas com os repasses de vultosas quantias de dinheiro público.
Mais do que isso, se os contratos respectivos respeitaram a legislação
administrativa e se há chances concretas de adequados cumprimentos,
evitando-se, assim, que as empresas públicas federais acabem
assimilando, a fundo perdido, dívidas imensas e impagáveis.
Nas sábias palavras do Professor Doutor Celso Antônio
Bandeira de Mello, em seu Curso de Direito Administrativo (33ª
Edição, 2ª tiragem, Malheiros Editores) ao comentar o princípio da
motivação (p.115):
"O fundamento constitucional da obrigação de motivar está - como se
esclarece de seguida - implícito tanto no art. 1°, II, que indica a
cidadania como um dos fundamentos da República, quanto no
parágrafo único deste preceptivo, segundo o qual todo o poder emana
do povo, como ainda no art. 5°, XXXV, que assegura o direito à
apreciação judicial nos casos de ameaça ou lesão de direito. É que o
princípio da motivação é reclamado quer como afirmação do direito
político dos cidadãos ao esclarecimento do 'porquê' das ações de
quem gere negócios que lhes dizem respeito por serem titulares
últimos do poder, quer como direito individual a não se assujeitarem
a decisões arbitrárias, pois só têm que se conformar às que foram
ajustadas às leis".

Mais adiante, na mesma Obra (p.117), ao comentar o
princípio da publicidade, disse que:
"Consagra-se nisto o dever administrativo de manter plena
transparência em seus comportamentos. Não pode haver em um
Estado Democrático de Direito, no qual o poder reside no povo (art.
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1°, parágrafo único da Constituição), ocultamento aos administrados
dos assuntos que a todos interessam, e muito menos em relação aos
sujeitos individualmente afetados por alguma medida".

No mesmo sentido, é o magistério do Professor Dr. Ruy
Cirne Lima (Princípios de Direito Administrativo, 7ª edição revista e
reelaborada por Paulo Alberto Pasqualini, Malheiros Editores, 01/2007,
pp. 256-257), segundo o qual:
"A quarta causa de nulidade dos atos administrativos é representada
pela inexistência de motivos.
A inexistência dos motivos é uma causa material de nulidade. Todo
ato administrativo deve ter um motivo que possui ao mesmo tempo
uma existência material e uma existência legal. (...). Tanto no caso de
inexistência material quanto no de inexistência legal, o ato
administrativo praticado será nulo de pleno direito. A lei diz que "a
inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de
direito, em que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou
juridicamente inadequada ao resultado obtido" (Lei 4.717/1965, art.
2°, parágrafo único, 'd').
Nessa matéria, como em outras, o princípio geral nos vem do Direito
Civil. O art. 140 do Código Civil de 2002 diz expressamente que "O
falso motivo só vicia a declaração de vontade quanto expresso como
razão determinante".
No caso, o 'falso motivo' está evidenciado na inexistência material ou
legal dos motivos, expressa 'como razão determinante' para a prática
do ato administrativo".

2.4. Composição dos pólos da relação jurídicoprocessual:
No que diz respeito à composição do pólo passivo,
devem ser citados, para a ação, obrigatoriamente, por decorrência das
disposições da Lei da Ação Popular (LAP), as pessoas jurídicas,
públicas ou privadas, em nome das quais foi praticado o ato, ou
contrato, a ser anulado, além das autoridades, funcionários ou
administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou
mesmo praticado pessoalmente ato ou firmado o contrato impugnado,
ou que, por omissão, tiverem dado oportunidade à lesão, como, também,
os beneficiários diretos do mesmo ato ou contrato.
A pessoa jurídica de Direito Público deve, também,
constar, necessariamente, no pólo passivo, podendo, no entanto, absterse de contestar ou pedir para atuar ao lado do Autor Popular, como o
fez a União Federal, na última petição acostada aos autos. Na realidade,
a União Federal exerceu a faculdade prevista na própria Lei da Ação
popular (LAP), Lei n° 4.717, 29.06.1965, mais precisamente, o art. 6°,
§3°, segundo o qual:
"Art. 6°. A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas
e as entidades referidas no art. 1°, contra as autoridades,
funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado,
https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=711517843040872421318578403170&evento=7115… 58/135

15/02/2018

Evento 415 - SENT1

ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissas,
tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários do
mesmo.
(...)
§3°. A pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, cujo
ato seja objeto de impugnação, poderá abster-se de contestar o
pedido, ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure
útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal ou
dirigente".

A assistência, tanto na redação do CPC de 1973, quanto na
do atual CPC de 2015 (artigos 119-123), foi tratada como hipótese
facultativa de intervenção de terceiros. A existência de interesse jurídico
- e, não, apenas, interesses econômico, moral ou político - justifica o
pedido de assistência. O interesse jurídico do assistente se demonstra
pela probabilidade atual ou iminente de que possa a decisão a ser
proferida, no processo em que pretende intervir, resultar em afetação
reflexa à sua órbita jurídica. Portanto, no caso, mais do que justificada a
presença da União Federal, na condição de assistente simples, no pólo
ativo da demanda, ao lado do Autor Popular.
A participação do Ministério Público Federal (MPF),
enquanto parte pública autônoma, é, por sua vez, essencial na ação
popular, sendo a sua eventual ausência causa de vício insanável. Isso
está, claramente, previsto na própria Lei da Ação Popular (LAP), mais
precisamente, no art. 6°, §4° da Lei n° 4.717, de 29.06.1965, segundo o
qual:
"§4°. O Ministério Público acompanhará a ação, cabendo-lhe
apressar a produção da prova e promover a responsabilidade, civil
ou criminal, dos que nela incidirem, sendo-lhe vedado, em qualquer
hipótese, assumir a defesa do ato impugnado ou dos seus autores".

Nem poderia ser diferente. Afinal, o compromisso do
Ministério Público, a teor do art. 177 c/c o art. 178, caput e inciso I,
ambos, do CPC/2015, é de defender os interesses públicos ou sociais, ou
seja, tudo aquilo que for o melhor para a sociedade e para a sua
existência com dignidade. Como pode não haver identidade de
compreensão do que seja o interesse público, entre os ocupantes de
cargos de poder e a sociedade organizada, cabe ao Agente Ministerial
atuar, inclusive, contra as decisões tomadas pelos gestores públicos,
valendo-se de instrumentos judiciais e extrajudiciais.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em
várias decisões, pontuou a importância do reconhecimento da
legitimidade ativa do Ministério Público para, inclusive, ajuizar ações
populares (ação popular multilegitimária). Vale menção trecho do
voto proferido pelo então Ministro do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), Dr. Luiz Fux, no julgamento do RESP n° 700.206/MG
(2004/0157950-3), DJe de 19.03.2010, a respeito da legitimidade ativa
do MP. Segundo Sua Excelência:
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"A nova ordem constitucional erigiu um autêntico 'concurso de
ações' entre os instrumentos de tutela dos interesses transindividuais
e, a fortiori, legitimou o Ministério Público para o manejo dos
mesmos.
O novel art. 129, inciso III, da Constituição Federal habilitou o
Ministério Público à promoção de qualquer espécie de ação na
defesa de direitos difusos e coletivos não se limitando à ação de
reparação de danos.
Hodiernamente, após a constatação da importância e dos
inconvenientes da legitimação isolada do cidadão, não há mais lugar
para o veto da legitimatio ad causam do Ministério Público para a
ação popular, a ação civil pública ou o mandado de segurança
coletivo.
Em consequencia, legitima-se o Parquet a toda e qualquer demanda
que vise à defesa dos interesses difusos e coletivos, sob o ângulo
material ou imaterial.
Deveras, o Ministério Público está legitimado a defender os
interesses transindividuais, quais sejam os difusos, os coletivos e os
individuais homogêneos".

Também, vale citação o julgamento da Repercussão
Geral no Recurso Extraordinário n° 409.356/Rondônia, Relator o
Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe de 20.08.2012, quando a Corte
Máxima reconheceu a existência de repercussão geral da questão
constitucional, fixando o Tema n° 561, segundo o qual:
"Legitimidade do Ministério Público para ajuizamento de ação civil
pública que visa a anular ato administrativo com fundamento na
defesa do patrimônio público".

No presente caso, o Ministério Público Federal participou
de todo o itinerário processual, sendo, também, apresentados
documentos por integrantes do Parquet Federal e do Parquet Estadual
que oficiam em São Paulo Capital.
Do mesmo modo, a produção probatória levada a efeito
pelo Tribunal de Contas da União (TCU) permitiu uma avalição mais
realista dos acontecimentos. Cabe destacar que, quando se tem alguma
dúvida, a respeito do acerto das decisões administrativas do TCU, no
que tange à discussão sobre a validade do ato ou do contrato impugnado,
é necessária a citação dos Ministros e dos Fiscais responsáveis pelas
auditorias respectivas, para integrarem o pólo passivo da ação, na
medida em que se coloca sob discussão, também, as decisões
administrativas daquele Tribunal administrativo da União. Não é o caso
presente. Não estamos aqui avaliando o acerto ou eventual desacerto dos
eminentes Ministros ou dos pareceres dos expertos que atuaram nas
Tomadas de Contas Especiais respectivas. Pelo contrário, as decisões
administrativas são, neste feito, assumidas como parte da boa instrução
probatória, ainda que elas tenham uma amplitude cognitiva bastante
restrita em relação à discussão travada. Muito embora os requeridos
enfatizem que o TCU teria dado sinal verde à contratação, ora
hostilizada por esta ação constitucional, o que se observa é que Suas
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Excelências se limitaram a avaliar a legalidade formal do contrato
principal, sob o aspecto puramente financeiro, e, também, dos contratos
adjetos relacionados às garantias. Apenas isso.
No evento 55 (OUT60), consta cópia da Tomada de
Contas n° 032.876/2013-0, cujo objeto foi o 'acompanhamento da
operação de crédito e da suficiência das garantias pactuadas na
operação financeira realizada pela Caixa Econômica Federal Caixa, com o fito de viabilizar a construção da Arena Itaquera, em
São Paulo/SP, em atendimento à determinação do item 9.2 do
Acórdão 2630/2013 - TCU - Plenário'. O Parecerista do TCU, em
18.09.2014, portanto ainda no período de carência de 19 (dezenove)
meses (início em 29.11.2013 e 15.06.2015), fez uma avaliação técnica
das cláusulas contratuais, do ponto de vista financeiro, como se as
negociações tivessem ocorrido entre partes privadas, sem qualquer
indagação a respeito das condições de possibilidades jurídicas da avença
no âmbito do Direito Público. Por exemplo, ele constatou que a
modelação da operação seguiu o padrão de 'project finance',
esclarecendo as principais características do referido modelo de
contrato. Não houve avaliação jurídica, novamente, das chances legais
de se estabelecer tal modalidade contratual, a partir de financiamentos
concedidos com verbas públicas.
Nesse sentido, não aconteceram, ainda, as necessárias
apurações relacionadas ao Programa BNDES ProCopa Arenas, no seu
aspecto substancial, questionando pontos vitais à compreensão desta
empreitada que envolveu expressivas importâncias deslocadas de
programas sociais relevantes, como o Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT), Seguro-Desemprego e PIS/PASEP. Não bastasse,
ainda que tenham sido criadas, nas cidades que sediaram o referido
evento mundial, as chamadas sociedades de propósito específico
(SPE's), que passaram a gerir os negócios relativos aos clubes de futebol
respectivos, como são exemplos a SPE Arena Itaquera, alvo desta ação,
e, aqui mesmo, no Sul, a SPE Beira Rio, não houve avaliação da Corte
de Contas, tampouco ocorreram as essenciais investigações, por parte do
MPF, relacionadas à possibilidade legal de se conceder financiamento
público a clubes de futebol. A princípio, não existe previsão legal que
autorize concessões de verbas públicas para este segmento. O argumento
de que tal escolha corresponderia ao exercício legítimo do poder de
decisão do Chefe do Executivo, ou de que seria uma escolha de políticas
públicas, no contexto das múltiplas prerrogativas de seu poder
discricionário, o qual não poderia ser discutido pelo Judiciário, implica
na adoção de um entendimento desfigurado do que realmente é uma
democracia constitucional, ignorando a sua concreta natureza dualista.
Entendo que a presente Ação Popular, muito longe de ser
uma lide temerária, coloca, na realidade, o desafio que o civismo
republicano representa e o seu papel decisivo no processo democrático
brasileiro. Sendo assim, nossos governantes, independentemente de suas
ideologias político-partidárias, só conseguirão manter a reivindicação de
legitimidade de seus cargos de poder, conquistados pelo voto, se
conseguirem compreender os direitos e garantias fundamentais na
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necessária vinculação às práticas de autodeterminação populares. Nesse
sentido, a democracia passa a ser entendida como uma forma reflexiva
da vida ética substantiva, na qual os cidadãos atuam proativamente.
Em outras palavras, o civismo republicano exige a
participação ativa dos cidadãos nas realidades das instituições
democráticas pautadas pelo bom Direito. Sendo assim, os princípios,
regras e valores esculpidos na Carta de 1988 assumem outra dimensão,
quando o povo passa a 'agir constitucionalmente'. Nesse enfoque, as
tomadas de decisões coletivas sobre os rumos da Nação pertencem, sim,
aos governos regularmente eleitos e aos parlamentares integrantes do
Congresso Nacional. Sem dúvida, as instituições Presidência da
República, Senado Federal e Câmara dos Deputados merecem todo o
prestígio, na medida de suas respectivas relevâncias à própria existência
do Estado Democrático de Direito.
Mas, tal postulado não ignora que há momentos, na
história constitucional de um país, como o que estamos vivendo agora,
em que as decisões são tomadas pelo Povo Soberano, de modo saudável
à democracia, seguindo as vias institucionais, abrandando, assim, as
chances de arroubos coletivos de irracionalidade típicos dos
movimentos populares violentos. Nosso legislador constituinte foi sábio
e prudente ao prever instrumentos constitucionais, como, entre outros, a
ação popular, favorecendo a movimentação legítima - e organizada
pelo devido processo legal - dos cidadãos, preservando, assim, a unidade
e coesão constitucional.
Não se pode negar que os estratagemas de que se valeram
os políticos profissionais e os executivos das empresas envolvidas
foram, do ponto de vista formal, bastante sofisticados. Diante da
impossibilidade legal de manejar as verbas do BNDES, direcionando-as
para a construção de estádios de futebol, criaram empresas com
personalidades jurídicas diferenciadas, sem passivos fiscais ou
trabalhistas, completamente novas, as quais se destinaram as indicadas
verbas públicas, ainda que seus objetos mercantis correspondam aos
interesses específicos das mencionadas agremiações esportivas. As
referidas empresas foram impropriamente denominadas de sociedades
de propósito específico (SPE's). Como veremos mais adiante, elas
sequer se ajustam às previsões contidas na Lei das Parcerias PúblicoPrivadas a respeito de tais modalidades societárias.
Analisando a composição societária da, no caso, SPE
Arena Itaquera S/A, observa-se que ela é integrada por outra empresa
que, também, pertence ao Grupo Odebrecht S.A., como é o caso da
Odebrecht Participações e Investimentos S/A (O.P.I. S/A). A outra
sócia é a Jequitibá Patrimonial S/A, de titularidade dominial de dois
cidadãos (Rodrigo Boccanera Gomes e Maurício da Costa Ribeiro) que,
do mesmo modo, são acionistas da empresa BRL Trust de Títulos e
Valores Mobiliários S/A (BRL TRUST), a qual é autorizada pela
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para atuar como
administradora e gestora de fundos de investimentos.
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Precisamente o Fundo F II - Arena é a pessoa jurídica,
sob a forma de condomínio fechado, dividida em quotas, que é
administrada pela BRL TRUST. A SPE Arena Itaquera S/A serviu de
veículo para captação dos recursos para a construção do estádio do
SCCP (Sport Club Corinthians Paulista), denominado de Arena
Itaquera, recursos estes aportados ao Fundo FII Arena através da
integralização de quotas pela SPE Arena Itaquera S/A. O referido
estádio, de titularidade do FII Arena, teve sua construção contratada
junto a C.N.O. S/A (Construtora Norberto Odebrecht S/A). Vale lembrar
que a totalidade do capital social da Construtora Norberto Odebrecht
S/A (C.N.O. S/A), destinatária última das verbas do financiamento
obtido pela SPE Arena Itaquera S/A junto a CEF (agente repassador dos
recursos do BNDES), pertence ao grupo empresarial Odebrecht S/A.
Importante observar, a estas alturas, que a presente ação
constitucional teve seu pólo passivo readequado, no curso da instrução,
inclusive, mediante retificação na instância recursal, de modo a
contemplar os principais envolvidos na discussão que o Autor Popular
pretendeu elevar, à cognição jurisdicional, a respeito da contratação que
importou na concessão de financiamento para a construção da Arena
Itaquera, estádio do clube de futebol Sport Club Corinthians
Paulista.
Ainda que o contrato de financiamento, ora combatido,
esteja associado a vários contratos adjetivos, firmados por outras
pessoas jurídicas, figurantes como garantidoras, como bem mencionado
pela União Federal, em sua última manifestação, o que importa, à
solução deste importante caso, é avaliarmos o contrato principal, pelo
qual a chamada Sociedade de Propósito Específico Arena Itaquera S.A
(SPE Arena Itaquera S.A.) contratou com o Agente Financeiro, no
caso, a Caixa Econômica Federal (CEF), uma peça de financiamento de
R$ 400 (Quatrocentos) Milhões de Reais, para construção de uma
arena de futebol (Arena no Bairro Itaquera em São Paulo), para
sediar as partidas da Copa do Mundo FIFA de 2014 e a ser utilizada
pelo Sport Club Corinthians Paulista (SCCP), no âmbito do
Programa BNDES de Arenas para a Copa de 2014 - BNDES ProCopa
Arenas (Financiamento), nos termos do 'Contrato de Financiamento
Mediante Repasse Contratado com o BNDES, celebrado, em
29.11.2013, entre a CEF e a Arena Itaquera'. Sendo assim, ao menos
para o escopo desta ação e dentro de seus específicos limites objetivos,
não será necessária a inclusão, no pólo passivo, das demais empresas
constantes das peças contratuais, as quais poderão ser alvejadas por
futuras investigações.
Aliás, na mesma linha de argumentos, impõe-se a rejeição
de alargamento do pólo passivo da presente ação, para a inclusão das
pessoas físicas e do grupo empresarial Odebrecht S/A, como solicitado
pelo Autor Popular, nas suas razões finais, por mais relevantes que
sejam, ao argumento de que novos fatos teriam sido denunciados pelo
próprio Sr. Marcelo Bahia Odebrecht em recentes delações premiadas.
Sem dúvida, a complexidade factual da macrocriminalidade e das
fraudes praticadas por vários grupos empresariais, altos executivos,
https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=711517843040872421318578403170&evento=7115… 63/135

15/02/2018

Evento 415 - SENT1

empresários famosos e políticos importantes, na medida do desenrolar
das investigações competentes, ainda revelarão muitos outros casos,
possivelmente, mais graves dos que estes que, até agora, a Sociedade
brasileira tomou conhecimento. Isso, contudo, não autoriza que se abra e
feche a instrução probatória desta específica ação constitucional,
indefinidamente, na proporção de novas apurações, as quais poderão ser
validamente escrutinadas pelo Poder Judiciário em futuras demandas.
Quanto ao mais, vale enfatizar que a CEF assumiu todos
os riscos do financiamento, na medida em que as verbas públicas
repassadas pelo BNDES o foram segundo a modalidade de
financiamento indireto não automático. Por conseguinte, ao menos no
âmbito do objeto desta ação constitucional, entendo que não será
necessária a participação do BNDES no pólo passivo, como solicitou a
União Federal em sede de razões finais. É importante destacar este
ponto, na medida em que a conduta do BNDES poderá, sim, ser alvo de
exame judicial em uma possível ação que venha a avaliar a regularidade
do próprio Programa BNDES ProCopa Arenas, o que não será feito,
na presente ação, cujo objeto jurídico é bem mais restrito.
Sendo assim, não cabe, nesta sede popular, por não
contarmos ainda com processos prévios de apurações a cargo das
autoridades competentes, avaliarmos os acertos ou desacertos das
escolhas políticas feitas pelos administradores da época e que resultaram
na criação do chamado PROGRAMA BNDES de Arenas para a Copa
de 2014 - BNDES ProCopa Arenas, como um todo. Tampouco, será
possível julgar, aqui, eventuais atos ilícitos praticados por políticos
profissionais e empresários que participaram, ativamente, na
concretização deste evento mundial. Afinal, vale reprisar, não estamos
julgando uma ação criminal ou uma ação de improbidade
administrativa. O objeto desta ação constitucional foi, precocemente,
bem definido e exposto, de modo claro e inteligível, aos litigantes. Do
mesmo modo, impossível atender ao pedido de perícia, como solicitado
pelo Autor Popular, em sede de razões finais, visando analisar a
escrituração financeira da empresa púiblica federal. Pois, tal pedido
mais se caracteriza como um meio de investigação da própria estrutura
administrativa e financeira da CEF, a qual, por certo, poderá ser feita,
caso as autoridades competentes para tanto (Policia Federal e Ministério
Público Federal), assim entendam pertinente, no âmbito do exercício
legítimo de seus poderes e prerrogativas institucionais.
Entretanto, ainda que assim o seja, não se pode negar a
racionalidade dos questionamentos feitos, pelo Autor Popular e, ao final
da instrução, pela União Federal, a respeito do apoio financeiro dado
pelo BNDES ao referido Programa PROCOPA Arenas 2014, o que nos
leva à inevitável reflexão sobre os limites do poder discricionário e de
arbítrio das autoridades sobre os rumos dos investimentos de dinheiro
público em uma Democracia Constitucional. Afinal, que modalidades
negociais comportam validamente os investimentos do BNDES?
Quando pensamos na origem substancial dos recursos públicos
investidos nas construções das arenas de futebol, cerca de 4 (Quatro)
Bilhões e 800 (Oitocentos) Milhões de Reais, estes oriundos de
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relevantes programa sociais, como o Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT), instituído pela Lei n° 7.998, de 11.01.1990 (que
regula o Programa do Seguro-Desemprego e o Abono Salarial e
institui o FAT), o Decreto n° 7.724, de 16.05.2012 (informações aos
programas financiados pelo FAT) e a recente Lei n° 12.527, de
19.11.2011, isso sem falar no tradicional Programa PIS/PASEP (Lei n°
9.701/1998 e Lei n° 9.715/1998), logo nos vem à mente o conteúdo da
Lei de Responsabilidade Fiscal.
Afinal, se o Governo Federal pretendia investir verbas
públicas, no mencionado evento mundial, a rigor, deveria se restringir às
obras públicas relacionadas às cidades-sedes, como saneamento,
zoneamento urbano, entornos, saúde e segurança, por exemplo, obras
essas que, por certo, contariam com o apoio da sólida legislação
administrativa já existente. Vale lembrar que a extensão dos poderes de
disposição dos bens e valores públicos, por parte dos agentes políticos
estatais, encontra limites bem definidos, para poderes e deveres, nos
diplomas legais que integram o Direito Público brasileiro. Sendo assim,
a alocação de verbas públicas originárias de programas sociais para as
construções e reformas de estádios de futebol é conduta que, sob os
pontos de vista ético e legal, merece, no mínimo, um prévio e amplo
debate público, coisa que não ocorreu. Mais do que justificada, assim, a
insatisfação da sociedade, que sofre com a falta de itens de
infraestrutura essenciais, diante de investimentos de verbas públicas que
sequer contaram com base legal apropriada para ocorrer. Para dizer o
mínimo, os repasses milionários para a iniciativa privada parecem ter
ignorado o drama real da recuperação econômico-fiscal dos Estados e
Municípios brasileiros.
Contudo, apesar dessas constatações graves, o
financiamento público relativo ao Programa BNDES ProCopa Arenas
é sofisticado demais e envolve muitos atos de gestão que merecem
adequados exame e contraste, a partir de processos administrativos de
investigação, especialmente, inquéritos públicos civis e criminais, a
cargo das autoridades competentes. Vamos, assim, na presente ação,
manter a necessária vinculação ao objeto jurídico e às reais
possibilidades probatórias que foram desenvolvidas no respectivo
itinerário processual.
Nesse sentido, é certo que, para os fins desta específica
ação, devem compor o pólo passivo, a SPE Arena Itaquera S/A, a
Caixa Econômica Federal (CEF) e o Sport Club Corinthians
Paulista (SCCP), necessariamente, ainda que se possa vislumbrar, na
instituição financeira, uma posição de bastante fragilidade, na medida
em que é o seu patrimônio que poderá ficar prejudicado em caso de
inadimplência contratual, lembrando que a modalidade de contratação
prévia que ocorreu, entre a referida instituição financeira e o BNDES,
foi indireta e não automática, ou seja, os riscos correm por conta da
CEF. Quanto ao Presidente da CEF, na época dos fatos, sr. Jorge Fontes
Hereda, também, deve integrar o pólo passivo da ação, pois era o
servidor da instituição financeira que a dirigia e, portanto, o responsável
máximo por todas as decisões lá tomadas. Oportuno dizer que a
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composição do pólo passivo não corresponde à necessária condenação
dos requeridos, atribuindo-lhes responsabilidades pelas dívidas
contraídas. Pelo contrário, é, antes, a oportunidade que se abre, aos
envolvidos nas transações, de apresentarem as explicações essenciais à
reprodução, o máximo possível fiel, da realidade das relações negociais
que se estabeleceram entre as partes.
Do mesmo modo, apesar do estigma social que pesa sobre
o Grupo Odebrecht S.A., seus dirigentes e todas as suas empresas
controladas, entre elas a Construtora Norberto Odebrecht S.A., alvo
principal da investida argumentativa do Autor Popular, e, igualmente,
integrante do pólo passivo desta ação, resta justificada sua presença no
feito diante da necessária defesa daquela à quem, ao fim e ao cabo,
foram alcançadas as verbas do financiamento questionado. Ao que
consta, o financiamento concedido a SPE Arena Itaquera S/A visou à
contratação dos serviços de engenharia da referida Construtora, dando
andamento às obras do estádio que, segundo os elementos dos autos,
teriam iniciado - e já estariam em estágio avançado - bem antes da
formalização da peça contratual em novembro de 2013. Se os executivos
da referida Construtora receberam as verbas antes, ou depois, da
contratação formalizada por escrito; se já havia, ou não havia, um
contrato verbal firmado entre as partes; se houve, ou não,
superfaturamento; se houve, ou não, influência política nas liberações ou
mesmo formação de cartel entre as construtoras, essas questões, ainda
que relevantíssimas, não fazem parte do objeto jurídico desta ação
constitucional, em que pesem os argumentos do Autor Popular, na
medida em que todos esses fatos necessitam de prévias investigações,
por parte das autoridades competentes, antes de chegarem ao Judiciário.
Sendo assim, constam, no pólo ativo da presente demanda,
o Autor Popular e, como Assistente Simples, a União Federal. Já o pólo
passivo é integrado pela Construtora Norberto Odebrecht S/A, pela SPE
Arena Itaquera S/A, pelo Sport Club Corinthians Paulista, por Jorge
Fontes Hereda e pela Caixa Econômica Federal.
2.5. A produção probatória:
Nessa toada, a respeito da produção da prova, vejo, com
todo respeito, excessos nas ponderações de ambos os lados desta relação
jurídico processual. O Autor Popular, por entender que este Juízo teria
supostos poderes inquisitórios, enquanto que os Requeridos, por sua
vez, defenderam uma posição de inércia da magistrada, confundindo o
necessário impulso na produção probatória com uma indevida
ampliação do objeto jurídico. O que parece escapar à percepção das
partes é que, analiticamente, o processo de julgamento tem ao menos
duas fases indispensáveis: a primeira, na qual, a partir da instrução, o
Juiz se aproxima da realidade dos acontecimentos e, mais do que isso,
dos motivos que a determinaram; a segunda, quando o Magistrado
analisa o acontecido à luz dos valores e da normas relevantes ao caso.
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Em qualquer questão que envolva a ponderação de muitas
provas, ou de interesses e valores, não é de surpreender que as partes
assumam posições agudas irreconciliáveis, alcançando conclusões
completamente diferentes a respeito do que seria correto fazer. Este é o
drama dos casos difíceis: há reais diferenças de apreciações, entre as
partes, sobre o que seria certo ou errado e, por conseguinte, sobre o que
deve ser feito sob o império essencial da Ordem Jurídica. O que torna
difícil o julgamento é precisamente atribuir um significado único para o
que deveria ser a conduta razoável dos envolvidos. Nesse ponto, é que o
correr de uma instrução probatória sincera e aberta ao pleno
contraditório das partes pode ajudar. Foi o que fizemos aqui.
Afinal, o princípio do devido processo legal, base de
todas as garantias constitucionais voltadas à efetividade de processos
judiciais e administrativos, assegura que todo o julgamento deve contar
com a prévia instrução probatória, seguindo as regras estabelecidas pela
legislação processual. Além disso, o devido processo legal corresponde
à exigência de fair trial, este entendido na garantia de participação
equânime, justa, leal, ética e de boa-fé dos sujeitos processuais. Nossa
Carta de 1988, na realidade, consagrou o devido processo legal nos
seus dois aspectos - formal e material -, como se extrai do art. 5°, caput
e incisos LIV e LV. Nesse enfoque, o conteúdo substantivo do princípio
constitui um limite ao Poder Legislativo, na medida em que este só pode
editar leis seguindo critérios objetivos de justiça, leis dotadas de
razoabilidade e racionalidade e que guardem nexo substancial com os
valores e princípios que subjazem a Ordem Jurídico-Constitucional.
Além disso, o conteúdo formal do princípio garante, às pessoas,
procedimentos administrativo e judicial justos, com direito à ampla e
boa defesa.
Nesse sentido:
"Surgem constitucionais as previsões, contidas nos art.7°, parágrafo
único, e 23 da LC 64/1990, sobre a atuação do juiz no que é
autorizado a formar convicção atendendo a fatos e circunstâncias
constantes do processo, ainda que não arguidos pelas partes, e a
considerar fatos públicos e notórios, indícios e presunções, mesmo
que não indicados ou alegados pelos envolvidos no conflito de
interesses".
(ADI 1.082, Relator Ministro Marco Aurélio, julgado 22.05.2014, P,
DJe de 30.10.2014).
"Abrangência da cláusula constitucional do due process of law, que
compreende, entre as diversas prerrogativas da ordem jurídica que a
compõem, o direito à prova. O fato de o Poder Público considerar
suficientes os elementos de informação produzidos no procedimento
administrativo não legitima nem autoriza a adoção, pelo órgão
estatal competente, de medidas que, tomadas em detrimento daquele
que sofre a persecução administrativa, culminem por frustrar a
possibilidade de o próprio interessado produzir as provas que repute
indispensáveis à demonstração de suas alegações e que entenda
essenciais à condução de sua defesa. Mostra-se claramente lesiva à
cláusula constitucional do due process a supressão, por exclusiva
deliberação administrativa, do direito à prova, que, por compor o
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próprio estatuto constitucional do direito de defesa, deve ter o seu
exercício plenamente respeitado pelas autoridades e agentes
administrativos, que não podem impedir que o administrado produza
os elementos de informação por ele considerados imprescindíveis e
que sejam eventualmente capazes, até mesmo, de infirmar a pretensão
punitiva da pública administração".
(RMS 28.517, Relator Ministro Celso de Mello, decisão monocrática,
julgado 1°.08.2011, DJe de 04.08.2011).
"No rol das garantias, mais precisamente no inciso LV do art. 5° da
Carta de 1988, está assegurado aos litigantes, em processo judicial
ou administrativo, e aos acusados em geral o contraditório e a ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. O preceito visa
possibilitar àquele que se diga titular de uma situação jurídica
veicular o que entenda respaldá-la. Pouco importa o móvel da glosa
a ser possívelmente implementada. A adequação desta deve submeterse à análise, concluindo-se, ante as peculiaridades do caso concreto,
pela incidência de acontecimento verificado, como na hipótese de
pronunciamento do Supremo formalizado em processo objetivo. Aliás,
essa natureza processual é de molde a assentar-se que não há
repercussão automática".
(RE n° 337.179, voto do Relator Ministro Marco Aurélio, julgado em
13.02.2012, 1ª Turma, DJe de 22.02.2012).

Cabe acrescentar que a chamada Lei de Acesso a
Informação, Lei n° 12.527, de 18.11.2011, veio para concretizar os
mandamentos constitucionais esculpidos no art. 5°, caput e inciso
XXXIII; no art 37, caput, §3°, inciso II, e no art. 216, §2°, todos, da
Constituição Federal de 1988, os quais enfatizam a mais ampla
publicidade, a que estão submetidos os atos dos entes estatais, o que
inclui suas parcerias público-privadas, na medida exata dos
investimentos de recursos públicos nos projetos respectivos
(observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como
exceção).
Antes dela, a antiga - mas, vigente, eficaz e sempre atual,
Lei das Licitações (Lei n° 8.666, de 21.06.1993 e alterações) - deixa
clara a necessidade de contratações precedidas da devida publicidade e
da oferta pública de oportunidades de negociações com a
Administração, a partir de processos de licitações. A Lei do Regime
Diferenciado de Contratações (Lei n° 12.462, de 04.08.2011), ainda
que tenha vindo ao mundo jurídico para legitimar a celeridade na
concretização dos projetos do Governo Federal, em especial, a
realização da Copa do Mundo FIFA 2014, não eliminou as exigências
postas na sólida legislação que a precedeu (assegurar tratamento
isonômico entre os licitantes e a seleção da proposta mais vantajosa
para a Administração Pública). Oportuno citar pela clareza:
"Não podem a lei, o decreto, os atos regimentais ou instruções
normativas, e muito menos acordo firmado entre partes, superpor-se
a preceito constitucional, instituindo privilégios para uns em
detrimento de outros, posto que além de odiosos e iníquos, atentam
contra os princípios éticos e morais que precipuamente devem reger
os atos relacionados com a Administração Pública. O art. 37, XXI, da
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CF, de conteúdo conceptual extensível primacialmente aos
procedimentos licitatórios, insculpiu o princípio da isonomia
assecuratória da igualdade de tratamento entre todos os
concorrentes, em sintonia com o seu caput - obediência aos critérios
da legalidade, impessoalidade e moralidade - e ao de que todos são
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza".
(MS n° 22.509, Relator Ministro Maurício Corrêa, julgado em
26.09.1996, P, DJ de 04.12.1996).

Ainda:
"A licitação é um procedimento que visa à satisfação do interesse
público, pautando-se pelo princípio da isonomia. Esta voltada a um
duplo objetivo: o de proporcionar à administração a possibilidade de
realizar o negócio mais vantajoso - o melhor negócio - e o de
assegurar aos administrados a oportunidade de concorrerem, em
igualdade de condições, à contratação pretendida pela
administração. (...) Procedimento que visa à satisfação do interesse
público, pautando-se pelo princípio da isonomia, a função da
licitação é a de viabilizar, através da mais ampla disputa, envolvendo
o maior número possível de agentes econômicos capacitados, a
saitsfação do interesse público. A competição visada pela licitação, a
instrumentar a seleção da proposta mais vantajosa para a
administração, impõe-se seja desenrolada de modo que reste
assegurada a igualdade (isonomia) de todos quantos pretendam
acesso às contratações da administração. A conversão automática de
permissões municipais em permissões intermunicipais afronta a
igualdade - art. 5° -, bem assim o preceito veiculado pelo art. 175 da
Constituição do Brasil (...) Afronta ao princípio da isonomia,
igualdade entre todos quantos pretendam acesso às contratações da
administração".
(ADI n° 2.716, Relator Ministro Eros Grau, julgado em 29.11.2007,
P, DJe de 0703.2008).

Pois, justamente, em nome da transparência, é que foi dado
andamento a este feito, cuja instrução probatória revelou dados que
nunca constaram nos sites oficiais do Governo Federal. Nesse sentido:
"Ato que indefere o acesso a documentos relativos ao pagamento de
verbas públicas. (...) A regra geral num Estado Republicano é a da
total transparência no acesso a documentos públicos, sendo o sigilo a
exceção. (...) As verbas indenizatórias para exercício da atividade
parlamentar têm natureza pública, não havendo razões de segurança
ou de intimidade que justifiquem genericamente seu caráter sigiloso".
(MS n° 28.178, Relator Ministro Roberto Barroso, julgado em
04.03.2015, P, DJe de 08.095.2015).

2.6. O Interesse de agir e o alcance desta Ação Popular:
Os requeridos, em boa parte de suas petições, defenderam
a tese de que o Autor sequer teria interesse de agir, na medida em que o
ajuizamento foi em tudo anterior à própria celebração do contrato de
financiamento entre a autodenominada sociedade de propósito
específico SPE Arena Itaquera S/A e a CEF, em novembro de 2013.
Segundo eles, inclusive, o pedido autoral seria juridicamente impossível.
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De fato, formalmente e por escrito, este contrato só foi firmado em
novembro de 2013 e aditado em fevereiro de 2014, quando o referido
estádio de futebol estava 97% concluído. Contudo, os dados constantes,
nestes autos, revelaram que, desde ao menos 2011, já havia negociações
entre a Grupo Odebrecht S.A. e a CEF. Vale lembrar que contratos
podem ser escritos ou mesmo verbais. Além disso, no curso da formação
do contrato, há sempre uma fase prévia que também produz efeitos
jurídicos.
Sendo assim, antes da celebração do contrato propriamente
dita, há sempre um procedimento anterior necessário, composto de fases
sem as quais não se concretiza o vínculo obrigacional. Pode, inclusive,
existir uma fase eventual no procedimento de formação do contrato
(aliás, é o que mais acontece), a qual compreende as seguintes etapas: a)
o contato preliminar entre as partes interessadas, nas quais elas declaram
o mútuo interesse em firmar uma avença futura; b) as tratativas,
segundo as quais as partes discutem acerca das disposições a inserir no
contrato, o qual poderá ou não se formar; c) a minuta contratual, ou seja,
a documentação escrita das tratativas mais avançadas e que poderão
auxiliar na condução e futura concretização do negócio entre as partes;
d) o contrato preliminar ou preparatório, propriamente dito.
A partir daí, temos o que se chama de procedimento
preparatório, momento a partir do qual os vínculos obrigacionais
começam a se esboçar, constituindo-se em fase necessária ao
procedimento geral de formação dos contratos. Este momento é
essencial ao procedimento geral de formação de qualquer contrato e
abrange: a) a proposta: que pode ser revogada, aceita, rejeitada ou alvo
de contraproposta, esta última feita para concluir o negócio de modo a
adequar o objeto contratual aos interesses típicos da bilateralidade; b) a
aceitação da proposta ou da contraproposta, caracterizando a conclusão
do procedimento de formação do contrato (inteligência dos artigos 427 a
435 do Código Civil de 2002).
Além disso, em 2012, o BNDES autorizou o repasse do
numerário, em favor dos requeridos, se valendo, enquanto instituição
financeira responsável, do Banco do Brasil S.A. As negociações com o
Banco do Brasil, no entanto, não prosseguiram, sendo que a CEF entrou
em seu lugar, passando a figurar, como agente repassador do
financiamento, assumindo todos os riscos por eventuais futuras
inadimplências dos devedores. Os requeridos não esclareceram as razões
pelas quais o Banco do Brasil S.A. teria se afastado da intermediação,
tendo a CEF assumido o seu lugar. O Autor Popular viu, na referida
troca de instituições financeiras repassadoras da verba, supostos atos de
fraudes que ligariam o comando presidencial brasileiro da época aos
altos executivos e proprietários do Grupo Odebrecht S.A. Ele pontuou,
inclusive, que os ilícitos teriam sido denunciados, recentemente, pelo
próprio Sr. Marcelo Bahia Odebrecht, em nova delação.
Novamente, cabe insistir que esta Ação Popular não se
presta a tal finalidade. Afinal, não estamos julgando uma ação civil
pública por improbidade administrativa, tampouco uma ação criminal.
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Nem mesmo é possível supor que uma ação popular possa ser
transformada em instrumento de investigação. Pelo contrário, se houve,
ou não, atos de corrupção envolvendo políticos, seus partidos
respectivos e empresários, tanto no que diz respeito à troca de
instituições financeiras repassadoras do mútuo, quanto no que tange à
formatação, propriamente dita, do Programa BNDES ProCopa Arenas
2014, isso deverá, ao menos assim esperamos, ser alvo de investigações
prévias, a cargo das autoridades competentes, como os Agentes do
Ministério Público Federal e da Polícia Federal, aos quais cabem as
apurações de ilícitos civis e delitos criminais, propondo, na sequencia,
as pertinentes ações reparadoras.
De qualquer modo, muitos outros fatos, apesar de o Autor
Popular, no momento do ajuizamento, não contar com as provas
respectivas, foram efetivamente demonstrados no itinerário processual,
indicando que ele tinha, sim, interesse de agir, quando pretendeu
submeter, ao escrutínio judicial, todo o ocorrido. Do mesmo modo, seu
pedido não pode ser desqualificado, de modo antecipado, como se fosse
juridicamente impossível. Se ele tem, ou não, razão em afirmar a
ilegalidade da contratação que poderia justificar sua anulação,
novamente, é questão posterior, a ser examinada no mérito. Contudo,
caso houvessemos indeferido sua inicial, por falta de interesse de agir ou
por impossibilidade jurídica do pedido, deixaríamos em aberto a
possibilidade legítima deste cidadão de entabular a discussão que
pretendia sobre todo o contexto desta contratação (que, em absoluto, não
se restringe apenas ao ato de assinatura do contrato final ou de seu
aditamento), pela via pertinente da ação constitucional. Nesse sentido:
"(...) A prevalência do princípio da publicidade administrativa outra
coisa não é senão um dos mais altaneiros modos de concretizar a
República, enquanto forma de governo. Se, por um lado, há um
necessário modo republicano de administrar o Estado brasileiro, de
outra parte é a cidadania mesma que tem o direito de ver o seu
Estado republicanamente administrado. O 'como' se administra a
coisa pública a preponderar sobre 'quem' administra - falaria
Norberto Bobbio -, e o fato é que esse modo público de gerir a
máquina estatal é elemento conceitual de nossa República. O olho e a
pálpebra da nossa fisionomia constitucional republicana. A negativa
de prevalência do princípio da publicidade administrativa implicaria,
no caso, inadmissível situação de grave lesão à ordem púiblica".
(SS 3.902 AgR-segundo, Relator Ministro Ayres Britto, julgado em
09.06.2011, P, DJe de 03.10.2011).

Sendo assim, afasto as preliminares de ausência de
interesse de agir e de impossibilidade jurídica do pedido alegadas pelos
requeridos.
2.7. As Relevâncias Institucionais das Empresas
Públicas Federais:
Cabe destacar que os requeridos, especialmente, a CEF,
solicitaram sigilo a respeito dos dados relativos às operações
financeiras, ora discutidas. Este Juízo conferiu-lhes a proteção
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solicitada. Contudo, as negociações que envolvem recursos públicos não
são abrangidas pelo sigilo bancário a que alude a Lei Complementar n°
105/2001. Isso porque as referidas operações financeiras estão
submetidas aos princípios de regência da Administração Pública, a teor
do art. 37, caput da Constituição de 1988. Nem poderia ser diferente,
afinal, a Ordem Constitucional Democrática tem, por pressuposto, a
transparente responsabilidade do Estado e, principalmente, do Governo.
De qualquer modo, os dados técnicos aportados aos presentes autos
puderam ser acessados, por ambos os pólos da relação jurídicoprocessual, garantindo cumprimento aos parâmetros do devido processo
legal.
Sobre a concepção de empresa pública, como a sociedade
de um único sócio, é interessante a lição que nos vem do Dr. Ruy Cirne
Lima, no seu Princípios de Direito Administrativo, 7ª edição,
Malheiros Editores (Princípios, pp. 174 e ss), segundo o qual:
"Como regra, havia apenas um princeps de cada vez. Ele era o único
proprietário de certos fundos destinados para propósitos públicos, os
quais, após sua morte não eram herdados por seus herdeirtos iure
civili, mas pelo seu sucessor no cargo.
(...)
As empresas públicas constituem-se com capital exclusivo da pessoa
administrativa de natureza política e existência necessária a que se
vinculam. (...) A Constituição fala de 'atividade econômica', mas em
verdade as empresas públicas destinam-se sobretudo à prestação de
serviços públicos, constituindo-se em exemplo conspícuo nesse setor
a Caixa Econômica Federal, que presta um serviço público, o
serviço de assistência à pequena economia privada.
(...)
No Brasil, as empresas públicas ganharam expressão após a Reforma
Administrativa do Decreto-lei 200/1967, tendo sido transformadas
diversas autarquias, como as antigas Caixas Econômicas Federais, o
Departamento de Correios e Telégrafos e o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico em empresas públicas. A característica
fundamental dessas empresas consiste no fato de o titular da
propriedade da empresa ser uma empresa de Direito Público - entre
nós uma pessoa administrativa de natureza política e existência
necessária. (...) No caso da empresa pública, a titular da empresa é
uma pessoa jurídica de direito público (...). As empresas públicas, por
força de disposição constitucional (CF, art. 173, §1º, II), devem
sujeitar-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas,
inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais,
trabalhistas e tributários. Entretanto, difere das empresas privadas
no que concerne aos controles a que está submetida, no que diz
respeito às suas contas, pelo Tribunal de Contas (CF, art. 71, II) e à
obrigação de licitação para a contratação de obras, serviços,
compras e alienações em que deverão ser observados os princípios
da Administração Pública (CF,. art. 173, §1º, III)."

Oportuno enfatizar que o BNDES é empresa pública
federal que atua como banco de fomento econômico e social. Mesmo
com sua atuação no mercado internacional e demais operações de
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crédito privado, observa-se, da análise do Decreto n° 4.418/2002
(Estatuto Social do BNDES), que seus recursos vêm, em grande parte,
das dotações orçamentárias da União Federal (art. 7°, caput e inciso V
do referido Decreto). Isso sem falar nos vários fundos de natureza
pública, como o são o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), o
Fundo de Garantia à Exportação (FGE), Fundo Nacional sobre
Mudança do Clima (FNMC), Fundo Setorial do Audiovisual (FSA),
Fundo PIS/PASEP, entre outros, os quais são fontes de recursos
financeiros de substancial origem pública.
Especialmente, para lembrar a importância dos referidos
Fundos sociais, basta analisarmos a Lei n° 7.998, de 11.01.1990 e
alterações que, além de regular o Programa do Seguro-Desemprego e
o Abono Salarial, instituiu o conhecido Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT), vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego e
destinado ao custeio dos supramencionados programas, além de
financiar educação profisisonal e tecnológica e o desenvolvimento
econômico. O FAT, por definição legal, é um fundo contábil de natureza
financeira que tem, entre suas fontes de recursos, o produto de
arrecadação das contribuições devidas ao PIS/PASEP, além da correção
monetária e dos juros devidos pelo agente aplicador dos recursos do
fundo, bem como pelos agentes pagadores, incidentes sobre o saldo dos
repasses recebidos.
Segundo a Lei n° 8.019, de 11.04.1990 e alterações, a
arrecadação decorrente das contribuições para o PIS (Lei Complementar
n° 7/1970) e para o PASEP (Lei Complementar n° 8/1970) será
destinada, a cada ano, à cobertura integral das necessidades do FAT.
Além disso, nos termos do art. 239, §1º da Carta, pelo menos 40% da
referida arrecadação constituem recursos que serão repassados ao Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), para
aplicação em programas de desenvolvimento econômico. O Tesouro
Nacional, por sua vez, repassará, mensalmente, recursos ao FAT, de
acordo com programação financeira para atender aos gastos efetivos
daquele Fundo com seguro-desemprego, abono salarial e programas de
desenvolvimento econômico do BNDES.
Deve-se prestar atenção, ainda, ao que dispõem a Lei n°
11.948/2009 e alterações (constituiu fonte adicional de recursos da
União Federal para ampliação dos limites operacionais do BNDES), a
Lei n° 12.096/2009 e alterações (autorizou a União a conceder
subvenção econômica, ao BNDES, em operações financeiras para
aquisição de bens de capital e para inovação tecnológica) e a Lei n°
13.126/2015 (autorizou a União Federal a conceder crédito de 30
Bilhões de Reais ao BNDES e a destinar superávit financeiro das fontes
de recursos existentes no Tesouro Nacional), por meio das quais são
autorizados repasses bilionários da União Federal para o BNDES. Por
conseguinte, ainda que não se possa fazer confusão, entre o Patrimônio
da União Federal e o da Empresa Pública Federal BNDES, vale
observar que as instituições têm o dever de fiscalizar não apenas os
recursos da União, mas, do mesmo modo, o emprego daqueles recursos
que a União Federal repassa às outras pessoas jurídicas.
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Ainda que o BNDES não tome parte, no pólo passivo da
presente demanda, pois foi a outra empresa pública federal (CEF) quem
assumiu todos os riscos do financimento, ora em discussão, a análise de
sua relevância ímpar na estrutura financeira nacional, mesmo breve, é
pertinente, diante da natureza essencial das verbas públicas que foram
repassadas às empresas privadas, impropriamente denominadas de
sociedades de propósito específico (SPE's). Afinal, ter, sob sua
responsabilidade, o gerenciamento de verbas sociais destinadas à
população carente é tarefa legal de inestimável conteúdo ético.
Direcioná-las, a título de investimentos no desenvolvimento da Nação,
no entanto, não depende do arbítrio, tampouco de pontos de vista
ideológicos dos detentores de cargos eletivos e dos grupos políticos e
econômicos que os apóiam. Mas, sim, depende de vinculação íntima
com a legalidade substancial assinalada na ordem jurídicoconstitucional. Esta é uma questão essencial: não basta a volição,
mesmo que bem intencionada, dos políticos profissionais, para que se
possa justificar, no âmbito do Estado Constitucional, a decisão de
direcionar recursos públicos relacionados ao amparo de parcelas
populacionais empobrecidas e vulneráveis, para este ou aquele suposto
programa de desenvolvimento econômico. Aliás, os significados
possíveis para a expressão 'programas de desenvolvimento
econômico' precisam, do mesmo modo, contar com o suporte de
legislação prévia. Bem entendido, leis em sentido formal e material.
Nesse enfoque, por mais relevantes que sejam os atos normativos
expedidos pelas empresas públicas federais, como o são suas resoluções,
estes se encontram em posição hierárquica inferior em relação às leis
regularmente votadas pelas Duas Casas que integram o Congresso
Nacional.
A CEF, por sua vez, parte passiva nesta ação
constitucional, é empresa pública federal que, mesmo transacionando no
mercado financeiro, como instituição privada ordinária, também ostenta
e assume protagonismo na concretização de variadas políticas públicas
do Governo Federal. Segundo o até então vigente Estatuto (aprovado
pelo Decreto n° 7.973, de 28.03.2013), a CEF, além de instituição
integrante do SFN (Sistema Financeiro Nacional), é auxiliar da
execução da política de crédito do Governo Federal. Como consta
expressamente no art. 4° do referido Diploma, a administração da CEF
respeitará os princípios constitucionais da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência.
Entre seus objetivos, estão o de atuar, como agente
financeiro dos programas oficiais de Habitação e Saneamento, e como
principal órgão de execução da política habitacional e de saneamento do
Governo Federal. Além disso, a referida empresa pública federal opera,
como sociedade de crédito imobiliário, para promover acesso à moradia,
especialmente, em favor da população de baixa renda. Ela atua, também,
como agente operador do FGTS, do mesmo modo, a CEF administra
fundos e programas delegados pelo Governo Federal. Tem, também, a
atribuição de conceder empréstimos e financiamentos de natureza social,
de acordo com a política do Governo Federal e de apoiar projetos e
investimentos de caráter socioambiental.
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Especificamente, a sua atuação como instituição de
financiamento voltada à promoção da infraestrutura, tem previsão legal
expressa no inciso XXII, do art. 5° do referido Estatuto, apoiando
projetos e investimentos de caráter socioambiental, especialmente, os
voltados à população de baixa renda nas áreas de habitação de
interesse social. Sendo assim, é inegável sua atuação na execução das
políticas públicas relacionadas à infraestrutura, especialmente, do
Governo Federal. Segundo o art. 7°, caput e parágrafo único do
Estatuto, seu capital social foi estimado, em 2016, em mais de 24 (Vinte
e Quatro) Bilhões de Reais, exclusivamente integralizado pela União
Federal.
Recentemente, em 22.01.2018, entrou em vigência o mais
novo Estatuto da CEF, o qual, à semelhança do anterior (de 2013),
mantém suas características mais relevantes de instituição integrante do
Sistema Financeiro Nacional e de auxiliar da execução de políticas do
Governo Federal. Sua administração continua sendo feita sob a égide
dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência. Na mesma linha do que consta no
Diploma anterior, entre seus objetivos, estão o de atuar, como agente
financeiro dos programas oficiais de Habitação e Saneamento e de
Infraestrutura, além de ser o principal órgão de execução da política
habitacional e de saneamento do Governo Federal. Isso sem falar na
relevância de sua atuação como sociedade de crédito imobiliário para
promover o acesso à moradia, especialmente, em favor da população de
menor renda. Continua atuando como agente operador e principal agente
financeiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
Do mesmo modo, atuará em projetos e programas de
cooperação técnica internacional para auxiliar na solução de problemas
sociais e econômicos. Destaca-se, também, sua participação ativa no
apoio a projetos e investimentos de caráter socioambiental, que se
enquadrem em seus programas e ações, que beneficiem prioritariamente
a população de baixa renda, e principalmente, nas áreas de habitação de
interesse social, saneamento ambiental, gestão ambiental, geração de
trabalho e renda, saúde, educação, desportos, cultura, justiça, segurança
pública, alimentação, desenvolvimento institucional, desenvolvimento
urbano e rural, e outras vinculadas ao desenvolvimento sustentável.
Segundo consta no novo Estatuto, o capital autorizado da
CEF é de R$ 45.000.000.000,00 (Quarenta e Cinco Bilhões de Reais),
sendo o capital social estimado em R$ 29.630.118.579,54 (Vinte e Nove
Bilhões, Seiscentos e Trinta Milhões, Cento e Dezoito Mil,
Quinhentos e Setenta e Nove Reais, e Cinquenta e Quatro
Centavos).
Novamente, ainda que não se possa fazer confusão entre os
patrimônios da Empresa Pública Federal e o da União Federal, a gestão
de recursos públicos envolvidos, nas operações financeiras firmadas
com particulares, exige a mais ampla transparência, por parte de todos
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os contratantes, de modo a viabilizar, entre outras providências, o pleno
controle de legitimidade e responsabilidade dos que exercem cargos de
poder, especialmente, cargos eletivos.
Como se pode observar das breves considerações feitas a
respeito das estruturas das referidas empresas públicas federais,
principalmente, a CEF, elas guardam inestimável importância
econômica e social, não apenas para os sistemas financeiros nacional e
internacional, mas, sobretudo, para os projetos de desenvolvimento
sustentável da Sociedade brasileira. As gestões de seus patrimônios, por
conseguinte, excedem às disposições típicas de Direito Privado,
assumindo realidades jurídicas que exigem a aplicação dos melhores
princípios, valores e regras de regência do Direito Público.
Nesse sentido, foi o exemplar julgamento da Ação Direta
de Inconstitucionalidade n° 2.444, Relator Ministro Dias Toffoli,
Tribunal Pleno, datado de 06.11.2014, acórdão eletrônico DJe-021,
divulgado em 30.01.2015 e publicado em 02.02.2015, segundo o qual:
‘EMENTA. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei n° 11.521/2000
do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigação do Governo de divulgar
na Imprensa Oficial e na Internet dados relativos a contratos de
obras públicas. Ausência de vício formal e material. Princípio da
publicidade e da transparência. Fiscalização. Constitucionalidade.
(...) 2. Lei que obriga o Poder Executivo a divulgar na Imprensa
Oficial e na Internet dados relativos a contratos de obras públicas
não depende de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. A lei em
questão não cria, extingue ou modifica órgão administrativo,
tampouco confere nova atribuição a órgão da Administração Pública.
O fato de a regra estar dirigida ao Poder Executivo, por si só, não
implica que ela deva ser de iniciativa privativa do Governador do
Estado. Não incide no caso a vedação constitucional (CF, art. 61,
§1º, II, ‘e’). 3. A legislação estadual inspira-se no princípio da
publicidade, na sua vertente mais específica, a da transparência dos
atos do Poder Público. Enquadra-se, portanto, nesse contexto de
aprimoramento da necessária transparência das atividades
administrativas, reafirmando e cumprindo o princípio constitucional
da publicidade da Administração Pública (art. 37, caput, CF/88). 4.
É legítimo que o Poder legislativo, no exercício do controle externo
da Administração Pública, a qual lhe foi outorgado expressamente
pelo poder constituinte, implemente medidas de aprimoramento da
sua fiscalização, desde que respeitadas as demais balizas da Carta
Constitucional, fato que ora se verifica. 5. Não ocorrência de
violação aos ditames do art. 167, I e II, da Carta Magna, pois o custo
gerado para o cumprimento da norma seria irrisório, sendo todo o
aparato administrativo necessário ao cumprimento da determinação
legal preexistente. 6. Ação julgada improcedente”.

Nessa perspectiva, o imenso valor da presente Ação
Popular foi o de ter proporcionado que chegassem, ao espaço de
discussão pública, informações imprescindíveis para o adequado
controle da Sociedade brasileira, quanto à destinação de vultosos
recursos públicos na construção de estádios de futebol. Graças aos
aportes probatórios e às discussões travadas, no itinerário processual, foi
possível visualizar as carências de necessários contrastes e apurações de
muitos atos negociais e decisões tomadas, pelos gestores e empresários,
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as quais não poderão escapar dos essenciais controles do Tribunal de
Contas da União (TCU), da Polícia Federal, da Receita Federal e do
Ministério Público Federal (MPF). Sendo assim, a presente ação
constitucional não corresponde a uma lide temerária, devendo ser
rejeitado o pedido de aplicação das sanções por litigância de má-fé,
solicitado pelos requeridos.
2.8 - Dos Acordos de Leniência
O Autor Popular ajuizou, também, uma ação de tutela
cautelar antecedente, tombada sob o n° 5014927-78.2017.404.7100, na
realidade uma medida cautelar incidental, contra a União Federal, a
CEF, o Sport Club Corinthians Paulista, a Construtora Norberto
Odebrecht S/A, a Sociedade de Propósito Específico Arena Itaquera S/A
e Jorge Fontes Hereda. No referido incidente, a partir de notícias
veiculadas pela Imprensa brasileira, o Autor denunciou uma alegada
repactuação da dívida, sendo que o estádio passaria a custar 2 (Dois)
Bilhões de Reais. No entanto, a inicial foi indeferida e o feito extinto
sem julgamento de mérito, a teor do art. 485, caput e inciso I do Código
de Processo Civil de 2015, sob os seguintes fundamentos:
"Passo ao julgamento imediato do feito, nos termos do art. 12, inciso
IV, do CPC.
O requerente, o qual também é autor na Ação Popular nº 502653867.2013.4.04.7100, ajuizou o presente pedido de tutela provisória
incidental alegando a ocorrência de repactuação entre a Caixa
Econômica Federal e o Sport Club Corinthians Paulista do contrato
original de financiamento para a construção da chamada Arena
Itaquera. Anexou, para tanto, notícia veiculada no jornal O Estado
de São Paulo, em 13/01/2017, repercutindo tal fato.
Da leitura da inicial, bem como das diversas notícias publicadas em
diversos veículos de mídia impressa e eletrônica e que acompanham
a mesma, tenho que nada impede ao ora requerente que o mesmo
apresente tal petição nos próprios autos da mencionada ação
popular, sendo que tal providência não retiraria, de forma alguma, os
próprios caracteres de incidentalidade e de urgência que embasam o
pedido formulado pelo autor.
Além disso, os pedidos formulados na presente petição guardam
relação de boa lógica jurídica com os pedidos principais
apresentados na ação popular, quais sejam, a nulidade da
contratação do financiamento e demais avenças ou compromissos de
liberação de financiamento para a construção da chamada Arena
Itaquera, e, de forma alternativa, a condenação da Construtora
Odebrecht e da Sociedade de Propósito Específico Arena Itaquera à
prestação das garantias fixadas pelo BNDES e, por fim, a
condenação solidária dos demandados a eventual ressarcimento de
valores ao erário. Tratam-se, portanto, de pedidos com objeto bem
maior do que o formulado neste pedido incidental.
Portanto, em consonância com a fundamentação ora expendida,
tenho que a presente medida cautelar incidental merece ser, de plano,
indeferida, nos termos do art. 485, I, do CPC, devendo a petição
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inicial destes autos ser trasladada aos autos da Ação Popular nº
5026538-67.2013.4.04.7100 para análise do pedido de tutela de
urgência incidental naqueles autos"

O Autor Popular procedeu a juntada da referida petição
aos autos deste processo, sendo que a tutela de urgência solicitada foi
analisada, ao final da instrução probatória, determinando providências
que importaram nos lançamentos de constrições sobre ativos financeiros
dos requeridos no total de R$ 500 (Quinhentos) Milhões de Reais.
Como já esboçado no relatório desta sentença, a decisão interlocutória
foi alvo de agravo de instrumento, ao qual foi dado provimento para o
fim de liberar os bloqueios então efetivados, especialmente, contra os
patrimônios da Construtora Norberto Odebrecht S/A e do antigo Diretor
da CEF, Sr. Jorge Fontes Hereda.
Já tendo sido resolvida a questão relativa à tutela de
urgência, por nossa 4ª Corte Regional Federal, o referido tópico
dispensa maiores considerações, na medida em que o Relator enfatizou,
ao final de sua decisão, que os casos de procedência importariam na
necessária condenação solidária dos envolvidos. Por conseguinte, resta,
quanto a este item, apenas, a retomada do debate sobre o tema
relacionado aos acordos de leniência, já que estes vem se tornando
recorrentes nos últimos 5 (cinco) anos, diante das dimensões das
investigações levadas a efeito nos casos de malversação de dinheiro
público. Pelas informações constantes dos autos, o grupo empresarial
Odebrecht S/A e seus altos executivos, do qual a requerida Construtora
Norberto Odebrecht S/A é parte integrante, teria participado de acordos
de leniência.
Nesse sentido, a Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013,
popularmente conhecida como Lei dos Acordos de Leniência,
regulamentada pelo Decreto n° 8.420, de 18.03.2015, dispôs sobre a
responsabilidade administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática
de atos contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira, sem,
evidentemente, excluir eventuais responsabilizações individuais de seus
dirigentes ou administradores participantes dos atos ilícitos. Entre os
referidos atos lesivos praticados contra a Administração Pública,
contam-se aqueles relacionados às licitações e aos contratos. A
decorrente responsabilização administrativa das pessoas jurídicas
envolvidas nos ilícitos consiste na cominação de sanções, como a multa,
além da publicação extraordinária da decisão condenatória.
São considerados, na aplicação das sanções, vários
elementos, entre eles, a gravidade dos ilícitos perpetrados, as vantagens
auferidas ou mesmo pretendidas pelos fraudadores, além da cooperação
da pessoa jurídica para a apuração das infrações. Especificamente,
quanto a este tópico, guarda importância a figura jurídica do acordo de
leniência, o qual tem, por pressuposto, a expressa admissão, pela pessoa
jurídica, de sua participação nos ilícitos e consequente cooperação plena
e permanente com as investigações e o processo administrativo.
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A celebração do acordo de leniência dará, à empresa
participante, uma série de vantagens imediatas, como a isenção das
sanções previstas no art. 6°, inciso II (publicação extraordinária da
decisão condenatória) e no art. 19, inciso IV (proibição de receber
incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou
entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas
pelo poder público, pelo prazo mínimo de 1 (um) e máximo de 5 (cinco)
anos) da Lei n° 12.846/2013, além da redução, em até 2/3 (dois terços),
do valor da multa aplicável.
Entretanto, em qualquer hipótese, o acordo de leniência,
que tem natureza administrativa, não exime a pessoa jurídica da
obrigação de reparar, integralmente, o dano causado ao Patrimônio
Público. Além disso, como consta, expressamente, no art. 18 da
mencionada Lei:
"Art. 18. Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa
jurídica não afasta a possibilidade de sua responsabilização na
esfera judicial".

E, mais adiante, no art. 21, consta que:
"Art. 21. Nas ações de responsabilização judicial, será adotado o
rito previsto na Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985.
Parágrafo único. A condenação torna certa a obrigação de reparar,
integralmente, o dano causado pelo ilícito, cujo valor será apurado
em posterior liquidação, se não constar expressamente da
sentença".

E, finalizando, no art. 30, caput e incisos, a Lei do Acordo
de Leniência, prevê que:
Art. 30. A aplicação das sanções previstas nesta Lei não afeta os
processos de responsabilização e aplicação de penalidades
decorrentes de:
I - ato de improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429, de
2 de junho de 1992; e
II - atos ilícitos alcançados pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, ou outras normas de licitações e contratos da administração
pública, inclusive no tocante ao Regime Diferenciado de
Contratações Públicas - RDC instituído pela Lei n° 12.462, de 4 de
agosto de 2011.

Sendo assim, ainda que os executivos do grupo
empresarial tenham firmado 'acordo de leniência', perante o Ministério
Público Federal, da ordem aproximada de 3 (Três) Bilhões de Reais,
como informado no corpo da decisão que cassou a tutela de urgência
proferida por este Juízo, tal providência não afastará a responsabilização
pretendida, nesta ação constitucional de natureza cível, caso possamos
concluir por um julgamento favorável às pretensões deduzidas na
inicial.
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Quanto ao argumento segundo o qual poderia ficar
inviabilizada a continuidade da própria vida do grupo empresarial, pela
determinação de constrição patrimonial tendente ao ressarcimento pelos
ilícitos correspondentes, cabe destacar que, como informado pelos
requeridos, o Grupo Odebrecht S.A. tem uma sólida situação financeira
da ordem de 142 (Cento e Quarenta e Dois) Bilhões de Reais, o que
esvazia de sentido alegações de instabilidade financeira ou de
possibilidade de quebra, por decorrência das operações que visam
combater as reprováveis práticas de corrupção ativa e passiva.
É mais do que justificada a preocupação dos julgadores
que pretendem dar, às empresas envolvidas em ilícitos, a possibilidade
de reavivarem suas práticas negociais, desde que cooperem com as
investigações das autoridades responsáveis pelos casos respectivos.
Aliás, este é o propósito da Lei dos Acordos de Leniência. Contudo,
ainda que assim o seja, não se pode descuidar que o próprio Diploma
legal expressou sua intenção de, independentemente das avenças
administrativas firmadas, assegurar que o Patrimônio Público fosse
integralmente ressarcido, evitando-se, assim, que os responsáveis pelas
fraudes acabem se beneficiando com o pagamento de percentuais
comparativamente irrisórios diante da magnitude dos valores
efetivamente desviados.
2.9. Dos demais Inquéritos Civis Públicos:
De acordo com os argumentos da CEF, a Ação Civil
Pública n° 0020681-12.2012.8.26.0053, em tramitação na 2ª Vara da
Fazenda Pública de São Paulo Capital, decorrente do Inquérito Civil n°
14.0695.0000185/2011, não guardaria relação com o objeto desta
demanda, na medida em que discutiria a concessão de incentivos fiscais,
isenção de tributo municipal e improbidade administrativa decorrente de
renúncia fiscal pela Prefeitura daquela grande Cidade. Além disso,
quanto ao Inquérito Civil Público n° 1.34.001.005805/2010-86,
instaurado pelo Ministério Público Federal, na pretérita data de maio de
2010, ou seja, há mais de 7 (sete) anos, ainda não teria apurado
quaisquer indícios de irregularidades no financiamento concedido pela
CEF para a construção da Arena Itaquera.
Analisando os documentos encartados a estes autos
virtuais, constata-se que, segundo Parecer do Ministério Público Federal
(MPF), juntado ao evento 99, o Inquérito Civil n°
1.34.001.005822/2010-13 foi arquivado, pelo Procurador da República
oficiante, e tinha, por objeto originário, a fiscalização das obras de
reforma do Estádio Morumbi (Estádio Cícero Pompeu de Toledo), na
cidade-sede da COPA 2014 de São Paulo. Tendo sido este estádio
descartado, as análises recaíram sobre a futura construção do novo
estádio do SCCP na região de Itaquera em São Paulo Capital. Segundo a
eminente Procuradora da República:
"Colhidos os informes necessários, entende-se que o presente
procedimento comporta arquivamento. Com efeito, o presente caso
versa, basicamente, sobre a fiscalização da execução das obras para
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a construção de Estádio de Futebol em São Paulo, apto a sediar
jogos da COPA DO MUNDO FIFA 2014.
Desse modo, considerando que a obra foi finalizada no ano de 2014 e
que não há notícia de irregularidades que demandem o
prosseguimento das investigações, ao menos no aspecto concernente
à execução das obras, o presente procedimento perdeu seu objeto.
Ademais, é importante frisar que a COPA 2014 ocorreu em junho de
2014, sendo que a Arena Corinthians foi capaz, de forma eficaz, de
sediar a abertura da competição e celebrar as demais partidas.
Consigne-se que a questão relativa aos acidentes, um deles ocorrido
no dia 27 de novembro de 2013, ceifando a vida de trabalhadores e
outro ocorrido no dia 29 de março de 2014, vitimando um
funcionário, serão investigadas, doravante, no bojo do Inquérito
Civil Público n° 1.34.001.005689/2011-86, que tem por objeto o
acompanhamento da fiscalização da obra de construção da Arena
Itaquera pelo CREA-SP, tendo sido provindenciado o
desentranhamento dos documentos concernentes a esse tema, nos
termos da certidão de fls. 564.
Por fim cabe salientar que a competência para eventual ação penal
relativa aos acidentes ocorridos no estádio é da Justiça Estadual,
razão pela qual o Ministério Público Federal não tomou providências
nessa seara.
Desse modo, considerando todos os fatos e argumentos acima
expostos, amparados pela documentação acostada aos presentes
autos, promovo o ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Civil
Público, encaminhando-se os autos à 5ª Câmara de Coordenação e
Revisão do Ministério Público, nos termos do artigo 62, inciso IV, da
Lei Complementar n° 75/93".

Por conseguinte, com relação ao Inquérito Civil n°
1.34.001.005822/2010-13, a parte requerida tem toda razão em afirmar
que cuida de objeto estranho à presente lide.
No que tange ao Inquérito Civil Público n°
14.0695.0000185/2011 (evento 212), que deu origem a Ação Civil
Pública n° 0020681-12.2012.8.26.0053, movida contra o então Prefeito
de São Paulo, a Construtora Norberto Odebrecht S/A, o SCCP, o Fundo
Arena F-II e a BRL Trust Distribuidora, a qual tramita na 2ª Vara da
Fazenda Pública de São Paulo/SP, novamente, este não guarda relação
com o objeto da presente demanda, pois discute a concessão de
incentivos fiscais, isenções de tributos municipais e improbidade
administrativa de agentes públicos municipais, tudo relacionado à
renúncia fiscal, pela Prefeitura de São Paulo Capital, no intuito de
viabilizar a construção da Arena Itaquera. A sentença proferida no
referido feito foi de improcedência, confirmando a regularidade da
conduta da Administração Municipal daquela Capital. Ainda que exista
muita proximidade entre os fatos e acontecimentos que envolveram a
construção do novo estádio de futebol do SCCP, a presente avaliação,
nesta ação constitucional, relaciona-se a diferentes relações jurídicas de
direito material, o que afasta a identidade de objetos jurídicos.
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Quanto
ao
Inquérito
Civil
Público
n°
1.34.001.005805/2010-86 (maio de 2010), de longa tramitação e ainda
sem o ajuizamento da competente ação civil pública, este tem, por
objeto, o acompanhamento da legalidade da concessão de financiamento
público para as obras de construção da Arena Itaquera para a Copa do
Mundo de 2014. Ainda que, efetivamente, o expediente penda de
resultados mais concretos, não está autorizada a conclusão, esposada
pelos requeridos, de que nada de irregular teria sido encontrado. Pelo
contrário, as investigações sobre um contexto tão complexo poderão
resultar em diversas ações, cíveis e criminais, justificando-se o tempo
despendido nas apurações respectivas, no próprio emaranhado de fatos e
relações que ocorreram, estando ainda muito longe uma solução final
para todo o enredo articulado, por políticos profissionais e seus
colaboradores no setor privado. Na realidade, em repetidas fases
operacionais investigativas da Polícia Federal e do Ministério Público
Federal, vem sendo demonstrada a gravidade nos modos de condução
dos negócios envolvendo as, entre outras modalidades, concessões de
financiamentos públicos pelo maior banco de fomento nacional
(BNDES) e um dos mais importantes bancos executores das políticas
públicas do Governo Federal (CEF).
Quanto à informação constante no evento 167 (OFIC2),
vinda da 13ª Vara Federal de Curitiba, dedicada aos processos criminais
da conhecida Operação Lava-Jato, de que não teriam sido instaurados
ainda ICP's ou mesmo ações criminais relacionadas à construção da
Arena Itaquera, é dado informativo que, apesar de sua importância, não
vem em favor dos requeridos. Como já salientado anteriormente, a cada
nova semana, a sociedade organizada é surpreendida com novas
revelações a respeito de fatos graves, devidamente investigados pelas
autoridades competentes, dando conta da indevida apropriação de verbas
públicas, demonstrando que estamos bem distantes de uma solução final
para o impasse gerado pela má administração dos recursos respectivos.
3.0. Mérito, propriamente dito:
Na realidade, esta Ação Popular tem o mérito indiscutível
de trazer transparência a uma série de fatos que ocorreram e que - assim
esperamos - demandarão oportunas avaliações pelas autoridades
competentes para os pertinentes processos de apuração. No entanto, para
fins do presente julgamento, no que tange ao objeto jurídico
devidamente delimitado no curso da instrução processual, seu alcance
não guarda, como já enfatizamos acima, as dimensões apresentadas nas
teses que cada um dos pólos desta relação jurídico-processual entende
como pertinentes. Nesse sentido, vale recordar que, segundo o evento
81:
"(...)
IV - Uma vez que os pedidos principais desta demanda são (a) a
declaração de nulidade da contratação do financiamento, a nulidade
do contrato e de quaisquer documentos, avenças ou compromissos de
liberação de financiamento para a construção da Arena Itaquera ou,
(b) em caso alternativo, a condenação da Construtora Norberto
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Odebrecht e da S.P.E. Arena Itaquera S/A à prestação das garantias
estabelecidas pelo BNDES, e (c) por fim, a condenação solidária dos
requeridos no ressarcimento ao Tesouro Nacional dos valores pagos
em face da contratação, (...)".

Sendo assim, expressamente, o Autor Popular pediu o
reconhecimento da nulidade da contratação, da nulidade do contrato
propriamente dito e de todos os documentos e avenças, a ele adjetos, e
que importaram na concretização da concessão do financiamento a SPE
Arena Itaquera S/A para construção do estádio do clube de futebol
Corinthians Paulista. Para fundamentar esta primeira pretensão, ele
esposou vários argumentos lastreados em notícias da Mídia, além de
suas próprias convicções e suspeitas relativas às fraudes envolvendo
políticos e empresários famosos. Alternativamente, solicitou a
condenação da Construtora Norberto Odebrecht S/A e da Sociedade de
Proposito Específico (SPE) Arena Itaquera S/A à prestação de garantias
suficientes, nos termos estabelecidos pelo BNDES, ao argumento de
que, por influência de políticos, o referido empreendimento teria
conseguido o financiamento sem, contudo, ter aportado todas as
garantias legais impostas ao caso. Por fim, ele requereu a condenação
solidária dos requeridos, ao ressarcimento do Tesouro Nacional,
relativamente aos valores pagos em face da contratação.
Como se pode observar, o pedido, como um todo, abrange
várias pretensões de direito material, não se restringindo, apenas, à
questão da eventual suficiência ou regularidade das garantias ofertadas,
especialmente, àquelas relacionadas aos bens imóveis que compõem o
chamado Parque São Jorge de propriedade originária da referida
agremiação esportiva paulista, como alegado pelos requeridos, em
muitos momentos do itinerário processual. Sendo assim, a insistência no
argumento relacionado às garantias que os referidos bens imóveis
representariam não autoriza a conclusão de que tudo estaria regular. Pelo
contrário, a complexidade desta contratação merece escrutínio à luz do
Regime Jurídico Administrativo, na medida em que estamos tratando
de questões jurídicas e fáticas ligadas ao aporte de recursos públicos
para a iniciativa privada.
Além disso, não houve ampliação do objeto jurídico da
presente ação constitucional. Pelo contrário, a instrução foi conduzida,
de forma neutra e imparcial, desbastando os excessos ideológicos e
afastando, de modo cabal, as influências político-partidárias típicas que
movimentam autores e requeridos em ações deste jaez. Nessa toada,
fomos deixando claro que todo a complexidade da dicção autoral não
poderia transformar a ação constitucional em processo de investigação
de ilícitos e delitos noticiados pela Imprensa, envolvendo as empresas
do Grupo Odebrecht S/A. Por mais graves que eles possam ser, deverão
ser alvejados por prévias investigações e procedimentos administrativos,
a cargo das autoridades constitucionalmente investidas para tanto,
especialmente, aquelas integrantes das valiosas instituições
democráticas, como o são o Tribunal de Contas da União, a Polícia
Federal, a Receita Federal do Brasil e o Ministério Público Federal. Do
mesmo modo, ao contrário dos argumentos esposados pelos requeridos,
não podemos reduzir o intricado conjunto de transações relacionado à
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concessão do suprarreferido financiamento à discussão, ainda que
importante, sobre a suficiência, ou não, das garantias ofertadas na
avença.
Nas palavras constantes da decisão interlocutória do
evento 201, a qual esclareceu, mais uma vez, às partes em litígio, os
limites exatos da lide:
"A presente Ação Popular tem, por escopo central, a avaliação da
regularidade de investimentos de verbas públicas federais oriundas
do BNDES, relacionadas ao Programa BNDES de Arenas para a
Copa do Mundo de 2014 - 'BNDES ProCopa Arenas', iniciativa
governamental esta que pretendeu apoiar, financeiramente, os
projetos de construção e reforma dos estádios de futebol que
receberam os jogos da Copa do Mundo de 2014.
Sendo assim, o que está sob escrutínio judicial é a questão da
alegada violação do Patrimônio Público Federal, o que motivou
diversas movimentações dos Agentes do Ministério Público Federal
em todo o Brasil. Especificamente, no caso que ora analisamos, a
discussão volta-se à aplicação de recursos públicos na construção da
chamada Arena Itaquera pertencente ao Sport Club Corinthians
Paulista, na região de Itaquera na Cidade de São Paulo".

Justamente, este objeto jurídico relativo à avaliação da
regularidade do investimento de recursos públicos na construção da
Arena Itaquera (nova sede do Sport Club Corinthians Paulista) foi
exposto precocemente à cognição das partes envolvidas, permitindo que
elas pudessem exercer, de modo amplo e minucioso, o contraditório e a
boa defesa.
Passamos à análisá-lo.
Começamos pela análise do Contrato Principal
(CONTR51/evento 55) e seu 1º Aditivo (CONTR52/Evento55), mais
precisamente, o Contrato de Financiamento Mediante Repasse n°
417.355-11, observando que a referida peça foi celebrada entre a CEF e
a SPE Arena Itaquera S.A (autodenominada de sociedade de propósito
específico), tendo, por intervenientes-anuentes, para fins das cláusulas
10ª, 11ª e 20ª, as empresas Jequitibá Patrimonial S.A e Odebrecht
Participações e Investimentos S/A (O.P.I. S/A), além do Sport Club
Corinthians Paulista e a Arena Fundo de Investimento Imobiliário – FII
(representada pela sua administradora BRL Trust Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários S.A.).
Na sua cláusula 1ª, foram estabelecidas a natureza, valor,
finalidade e respectiva fundamentação legal que o autorizou.
Especificamente, consta que o Agente Financeiro (CEF) abriu, a SPE
Arena Itaquera S.A., um crédito no valor de R$ 400 (Quatrocentos)
Milhões de Reais, limitado a 75% do custo total do projeto mencionado,
nos termos da Resolução CMN 3.801/09, a ser provido, à conta do
Contrato de Abertura de Crédito n° 91.2.149.6.1.013, celebrado entre o
BNDES e a CEF (‘Contrato de Abertura de Crédito’), com recursos
ordinários do BNDES, que são compostos, dentre outras fontes, pelos
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recursos do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador) e do Fundo de
Participação PIS/PASEP, respeitada, quanto à sua alocação, a
legislação aplicável a cada uma das aludidas fontes e os termos da
Cláusula 2ª. Os referidos recursos foram utilizados, nos termos da
Cláusula Nona, inciso I, para construção da Arena de Futebol do Sport
Club Corinthians Paulista (ARENA Itaquera), localizada no Bairro de
Itaquera, Zona Leste da Cidade de São Paulo, apta a sediar partidas da
Copa do Mundo FIFA 2014 (‘Projeto’) e a ser utilizada pelo referido
clube de futebol, no âmbito do Programa BNDES de Arenas para a
Copa do Mundo de 2014 – BNDES ProCopa Arenas (o
‘Financiamento’).
Os fundamentos jurídicos do referido CONTRATO são,
como se pode constatar, atos normativos infralegais:
A - Pela CEF: decisão constante de Resolução do Conselho Diretor
da CAIXA n° 6.479/2013, de 04.06.2013, novamente ratificada pela
Resolução do Conselho Diretor da CAIXA n° 6.613/2013, de
12.11.2013;
B - Pelo BNDES: decisão da Diretoria do BNDES, ou seja, Decisão
n° 692/2013, de 18.06.13 e a Decisão n° 1.189/2013, de 18.11.13.

Na cláusula 7ª, constam as garantias ofertadas na avença.
Sendo assim, para assegurar os pagamentos de quaisquer obrigações
decorrentes do CONTRATO DE FINANCIAMENTO, como o
principal da dívida, juros, comissões, pena convencional, multas e
despesas, foram constituídas as seguintes garantias:
- Alienação fiduciária, em favor da CEF, sobre a totalidade das ações
da SPE Arena Itaquera (já emitidas e a emitir no período do
financiamento), mediante contrato respectivo firmado, entre a
JEQUITIBÁ E A O.P.I. S/A (únicas acionistas da SPE Arena) e a
CEF, com a interveniência da SPE Arena Itaquera;
- Alienação fiduciária, em favor da CEF, sobre a totalidade das
Quotas Sêniores do FUNDO (de titularidade da Arena), já emitidas
ou a emitir, mediante contrato respectivo, a ser firmado entre a SPE
Arena e a CEF, com a interveniência do FUNDO;
- Celebração de contrato de administração de contas da SPE Arena
com a CEF, segundo o qual: 1) a CEF ficou responsável pela
administração das contas da SPE Arena; 2) foram cedidos
fiduciariamente a CEF os direitos de crédito relativos a tais contas
durante o período de financiamento; 3) foram cedidos,
fiduciariamente, quaisquer outros direitos creditórios oriundos de
contratos que a CEF vier a celebrar, durante a vigência do
CONTRATO, com quaisquer terceiros (o chamado CONTRATO DE
ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS DA ARENA);
- Celebração de contrato de administração das Contas do FUNDO,
entre o FUNDO, representado por sua Administradora (BRL Trust) e
a CEF, por meio do qual ficou estabelecido que: 1) a CEF seria
responsável pela administração das contas do FUNDO, durante todo
o período do financiamento; 2) cedência fiduciária, em favor da CEF,
dos direitos creditórios relativos a tais contas, durante o período do
FINANCIAMENTO e de outros direitos creditórios oriundos de
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contratos que o FUNDO vier, durante a vigência do CONTRATO, a
celebrar com terceiros (CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE
CONTAS DO FUNDO);
- Constituição de ‘CONTA RESERVA’ pelo FUNDO, via instrumento
firmado, entre o FUNDO e a CEF, pelo qual o FUNDO se
comprometeu a formar ‘CONTA RESERVA’ junto a CEF, ao longo do
período entre o final da carência e 31.12.2018;
- Emissão de Notas Promissórias pela SPE Arena em favor da CEF,
representando a dívida contraída, com restrição quanto à cessão,
transferência ou endosso;
- Contrato de Suporte de Acionista ou Patrocinador (CONTRATO DE
SUPORTE), a ser firmado entre a O.P.I S/A, Odebrecht S/A, SPE
Arena Itaquera S/A, Jequitibá e a CEF, por meio do qual a O.P.I S/A e
a Odebrecht S/A passariam a ser obrigadas a aportar, ou fazer com
que fossem aportados por terceiros, recursos necessários na SPE
Arena, nas hipóteses previstas no CONTRATO DE SUPORTE e de
acordo com os termos e condições lá contidos;
- Constituição de alienação fiduciária, em favor da CEF, sobre imóvel
registrado perante o 9º Ofício de Registro de Imóveis de São Paulo
Capital, Matrícula n° 241.016, de propriedade do CLUBE, no Bairro
Tatuapé/SP (Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel);
- Constituição de hipoteca sobre imóvel Matrícula n° 162.200, de
propriedade do CLUBE, Bairro Tatuapé, SP/SP;
- Contrato de Alienação Fiduciária das Quotas Subordinadas
Mezanino, a ser firmado entre a O.P.I S/A e a CEF, com intervenção
do FUNDO e da Arena;
- Contrato de Cessão Fiduciária dos Direitos relativos as Quotas
Juniores;
- Procuração outorgada pelo CLUBE, em favor da CEF, a ser
renovada, anualmente, para resguardar o atendimento dos requisitos
previstos na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) n°
472, para ter poderes específicos para, no caso de inadimplemento
(após período de cura), exercer ‘direito de voto’ conferido ao
CLUBE, na qualidade de ‘Quotista Subordinado Jr’ do FUNDO, em
quaisquer matérias, desde que especificamente com vistas a viabilizar
o pagamento do serviço da dívida no âmbito do FINANCIAMENTO.

Na Cláusula 9ª, constam as obrigações da Beneficiária,
entre outras, a de manter atualizados, no ‘Portal de Acompanhamento
de Gastos para a Copa do Mundo de Futebol de 2014’, no endereço
eletrônico respectivo, os dados e documentos previstos no Anexo I da
Instrução Normativa n° 62, de 26.05.2010 e Decisão Normativa n° 115,
de 22.08.2011 do TCU. Além disso, consta o dever de submeter, a CEF,
para consulta e avaliação, a análise de crédito realizada pelo FUNDO ou
pela Arena, sobre o adquirente dos chamados ‘naming rights’, no que
tange à sua capacidade financeira de honrar os compromissos anuais
assumidos no âmbito do contrato de aquisição desses direitos, bem
assim em relação à aprovação do prazo de vigência do contrato
respectivo, caso seja inferior ao prazo de vigência do
FINANCIAMENTO. Consta, do mesmo modo, o dever da Beneficiária
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de submeter a CEF a proposta de aquisição dos ‘naming rights’, caso
tenha como proponentes instituições financeiras. Vale enfatizar a
autorização expressa, no inciso XLVII da referida Cláusula 9ª, em caso
de declaração de vencimento antecipado da dívida, de possibilidade de
bloqueio e utilização de todos os saldos existentes nas contas referidas
na Cláusula 7ª, incisos IV e V, para integral liquidação do
FINANCIAMENTO.
Na Cláusula 10ª, constam as obrigações dos
Intervenientes-Anuentes e da Beneficiária, merecendo destaque as
previsões dos parágrafos 8º, 9º (em ambos, constam previsões de
substituições dos bens imóveis dados em garantia, quando,
eventualmente, estes forem excutidos por força de gravames
supervenientes), parágrafo 10º (obrigações exclusivas do Fundo e da
Beneficiária, entre elas, a destinação de 100% da geração de caixa
obtida com a comercialização de 'naming rights' durante o período de
carência do financiamento, para aceleração do pagamento da dívida),
11º (obrigações exclusivas do clube de futebol).
Na Cláusula 14ª, como ocorre em qualquer contrato de
financiamento, existe a previsão de liquidação antecipada da dívida e,
do mesmo modo, a previsão de amortizações extraordinárias.
A respeito das suprarreferidas garantias para o
‘CONTRATO’, ora combatido, consta, ainda, no evento 55
(CONTR38), um ‘Contrato de Alienação Fiduciária de Ações em
Garantia e Outras Avenças’, celebrado entre Jequitibá Patrimonial
S.A. e Odebrecht Participações e Investimentos S.A. (acionistas ou
outorgantes) e a CEF (Agente Financeiro ou Credor), tendo, como
Interveniente, a SPE Arena Itaquera S.A. (Beneficiária).
As empresas Odebrecht Participações e Investimentos S/A
(O.P.I S/A) e Jequitibá Patrimonial S.A são, ambas, titulares de 100%
das ações emitidas pela SPE Arena Itaquera S.A., ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal de uma empresa cujo capital social foi
estimado, na época da assinatura da avença (29.11.2013), no valor de R$
1.000,00 (Um Mil Reais). Ou seja, estamos diante de um financiamento
da ordem de R$ 400 (Quatrocentos) Milhões de Reais, em favor de uma
empresa cujo capital social, na época em que firmada a avença
respectiva, era de, apenas, R$ 1.000,00 (Um Mil Reais).
No entanto, como argumentaram os requeridos, inclusive a
CEF, teriam sido dadas pujantes garantias na negociação. Uma delas
corresponde, justamente, ao ‘Contrato de Alienação Fiduciária das
Ações emitidas pela SPE Arena Itaquera’, equivalente a 100% de seu
capital social estimado na modesta importância de R$ 1.000,00 (Um Mil
Reais), ações estas que são de titularidade da O.P.I. S/A e da Jequitibá
S/A. Este ‘Contrato de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e
Outras Avenças’ (CONTRATO) se traduz em parte inseparável do
‘Contrato de Financiamento’, alvo desta ação constitucional.
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Outra garantia ofertada (evento 55, CONTR39) consiste no
‘Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas em Garantia e Outras
Avenças’, que, entre si, celebraram a SPE Arena Itaquera S.A. e a CEF,
com a interveniência da BRL Trust – Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A., na qualidade de Administradora do ‘ARENA
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII’. Neste
contrato, a SPE Arena Itaquera figura como ‘outorgante’, ‘quotista’ ou
‘beneficiária’, e a CEF, como ‘agente financeiro’ ou ‘credor’. A BRL –
Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - é a empresa
administradora do ‘FUNDO’ e figura como Interveniente-Anuente
(Arena Fundo de Investimento Imobiliário – FII). A SPE Arena Itaquera
S.A. é a titular de 437.483.098 (quatrocentos e trinta e sete milhões,
quatrocentos e oitenta e três mil e noventa e oito) ‘Quotas Seniores’ da
Arena Fundo de Investimento Imobiliário – FII, ou seja, 100% das
referidas quotas, além de deter 38,916% do total das Quotas do referido
Fundo FII.
Precisamente, a Arena FII alienou fiduciariamente as
quotas de sua titularidade em garantia do pagamento de quaisquer
obrigações pecuniárias decorrentes do ‘Contrato de Financiamento’,
sendo que o consequente contrato de alienação fiduciária de quotas
passou a fazer parte integrante do contrato principal. Este contrato de
garantia correspondente à alienação fiduciária sobre as quotas é, na
verdade, uma modalidade de alienação fiduciária sobre quotas que irão
adquirir consistência econômico-financeira no curso do tempo,
novamente, caso o projeto Arena Itaquera tenha êxito. Sendo assim, a
proteção do investimento público, captado pela SPE Arena Itaquera S/A
e aportado à Construtora Norberto Odebrecht S.A. (contratada pela
referida SPE para construir o estádio do clube de futebol Corinthians),
repousa sobre uma expectativa favorável a respeito da exploração
econômica de uma arena de futebol.
Na realidade, o dinheiro captado junto a CEF, pela SPE
Arena Itaquera S.A., foi destinado não propriamente à contratação
originária dos serviços de engenharia da Construtora Norberto
Odebrecht S.A, na medida em que, em novembro de 2013, quando foi
firmado formalmente o contrato de financiamento, entre a SPE Arena
Itaquera S.A. e a CEF, a obra já estava praticamente pronta (mais de
90% concluída). Contudo, o numerário foi repassado à referida
Construtora que, ao que tudo indica, contava com o referido aporte
financeiro para concluir as obras relativas ao estádio de futebol do Sport
Club Corinthians Paulista. Como bem pontuou a União Federal, em sua
última manifestação:
"O fluxo financeiro do contrato, como exposto nos autos, resumir-seia ao seguinte: 'o BNDES transferiu os recursos para a CAIXA que,
na qualidade de agente repassador, transferiu os recursos para a
Arena Itaquera S.A. que, por sua vez, integralizou as quotas seniores
do Fundo, agente responsável pela construção do empreendimento.
Com o ínício da operação da Arena, no fluxo inverso (de pagamento
da dívida), as receitas obtidas com a comercialização da Arena são
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recebidas pelo Fundo, que distribui o resultado para seus cotistas,
prioritariamente ao cotista sênior, a Arena Itaquera S.A., que paga o
financiamento a CEF'.
Restou incontroverso, ao final da instrução, que o fluxo de receitas
não atende o volume mensal destinado ao pagamento das parcelas do
financiamento (principal e amortização de juros e outros encargos),
ocasionando a celebração de tratativas para a renegociação do
financiamento. Igualmente, constatou-se que o Índice de Cobertura
do Serviço da Dívida (ICSD) não alcançou o patamar mínimo
previsto no contrato, constituindo-se, assim, em outro motivo à
renegociação do financiamento".

Vale enfatizar que, de acordo com as informações dadas
pelos próprios requeridos, pela CEF e pelo Auditor Fiscal do TCU, o
substrato econômico concreto das supramencionadas quotas do Fundo
Arena FII deverá ser forjado, no curso da execução contratual, na
medida em que o projeto Arena Itaquera começar a render dinheiro. A
referida garantia, aliás bastante interessante, dá ao Agente Financeiro
(CEF) repassador das verbas públicas para a iniciativa privada, apenas,
uma expectativa de pagamento, caso o projeto de exploração da Arena
Itaquera tenha bom sucesso no decorrer do tempo. Esta é, numa síntese
simples, a lógica do chamado Project Finance.
O 1º Aditivo Contratual (evento 55, CONTR52), datado
de 07.02.2014, teve, por motivação, o fato de o BNDES ter solicitado
alterações de determinados termos e condições do ‘Contrato de
Financiamento’, de modo a adequar este instrumento ao quanto
disposto nas resoluções internas do banco. Ficou acertado que o prazo
de carência teria, por termo inicial, a data de 29.11.2013 e, termo final, a
data de 15.06.2015. O prazo de amortização do mútuo passou de 155
(cento e cinquenta e cinco) meses para 161 (cento e sessenta e uma)
prestações mensais, tendo a 1ª parcela vencimento previsto para
15.07.2015. A SPE Arena Itaquera S.A. comprometeu-se a liquidar a
dívida, em 15.11.2028, com o pagamento da última prestação de
amortização e, portanto, de todas as obrigações decorrentes do
CONTRATO.
Cabe destacar que, pelo aditivo, houve alteração do §11º
da Cláusula 10ª, na medida em que os bens imóveis dados em garantia
ao mútuo, equivalentes a 100% do valor da dívida originária de R$ 400
(Quatrocentos) Milhões de Reais, poderiam ser paulatinamente
liberados, pois apenas um deles seria o suficiente para assegurar um
valor superior ao saldo devedor do FINANCIAMENTO. Houve,
também, a exclusão do §9° da Cláusula 10ª, bem como exclusões dos
itens ‘c’ e ‘o’ da Cláusula 17ª e exclusão do §2º da Cláusula 17ª. A
versão aditada e consolidada do CONTRATO encontra-se no
próprio evento 52 (CONTR52).
Ao final da instrução, quando os documentos revelaram,
com mais clareza, o esboço da contratação, ora questionada, os
requeridos, que sempre afirmaram a completa regularidade do
mencionado contrato de financiamento, insistindo nas conclusões
favoráveis do TCU e na suficiência das garantias, principalmente,
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aquelas representadas pelos dois imóveis que compõem o Parque São
Jorge, deram explicações mais consistentes sobre a situação atual da
dívida. Na realidade, eles acabaram confirmando a situação de
inadimplemento contratual, ainda que culpando a crise econômica e
noticiando as tratativas de renegociação, isso sem falar na ênfase dada
ao caráter lucrativo da avença, na qual teria sido estipulada a segunda
maior taxa de juros em comparação com os outros contratos de mesma
natureza. Do mesmo modo, esclareceram que ainda não teriam
alcançado êxito nas pretendidas contratações relativas aos chamados
'naming rights e produtos comerciais correlatos.
Os requeridos esclareceram que as garantias contratuais
estariam pautadas no modo negocial denominado ‘project finance’,
segundo o qual o próprio projeto pagaria o financiamento, sendo que as
garantias reais e fidejussórias teriam sido ofertadas de forma
suplementar. O referido modelo contratual seria amplamente utilizado
no mercado, tendo sido adotado para concessões de financiamentos, por
meio do Programa ProCopa Arenas, favorecendo várias arenas para a
Copa do Mundo de 2014.
Por conseguinte, não estaríamos diante de contratações
irregulares, tampouco poderia se falar em eventual insegurança, quanto
ao retorno dos valores públicos investidos ou em prejuízo ao Patrimônio
Público como um todo. Acrescentaram que as contas bancárias pelas
quais circulariam as receitas da SPE Arena Itaquera S.A. não seriam
de titularidade do Sport Club Corinthians Paulista (SCCP) e, muito
menos, da Construtora Norberto Odebrecht S.A. Mas, sim, do Fundo de
Investimentos constituído para a gestão da Arena (Arena Fundo de
Investimento Imobiliário – FII – ou Fundo), objeto de contrato de
administração de contas com a CEF. Ou seja, graças a este contrato de
administração de contas, a CEF teria, segundo os requeridos, total
disposição sobre os ingressos de numerário, garantindo-se contra
eventuais inadimplementos. Contudo, em que pesem os argumentos
expendidos, a realidade é de que o referido contrato de administração de
contas depende do pressuposto do real ingresso de dinheiro, deixando,
novamente, o credor (CEF) com uma mera expectativa e, não, com uma
efetiva e eficiente garantia de retorno dos valores que despendeu com o
mútuo.
Pontuaram, ainda, que seria irrelevante o atual estágio de
endividamento do clube de futebol Corinthians, em relação à dívida
contraída, pois um dos imóveis teria sido alienado fiduciariamente a
CEF (que passou a ter o domínio respectivo), sendo que o outro bem
imóvel estaria gravado com hipoteca em favor da referida Empresa
Pública Federal, o que lhe conferiria direito de preferência sobre
eventual volume excutido. Acrescentaram, também, que os bens dados
em garantia cobririam o valor do empréstimo. Não bastasse, a nova
garantia (Programa Fiel Torcedor) seria um programa de fidelidade
administrado, por empresa especializada, contratada pelo próprio clube
de futebol SCCP.
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Os requeridos acentuaram que não existiria vedação,
quanto à possível modificação das condições inicialmente acordadas
para o financiamento, nem na Resolução n° 3.801/2010 do BNDES,
tampouco nas Normas e Instruções de Acompanhamento do BNDES –
Resolução n° 665/75 -. Além disso, segundo eles, não haveria lógica
comercial em um comando de execução de garantias contratuais, sem,
antes, ocorrer uma prévia tentativa de renegociação da dívida e de
recebimento dos valores devidos mais consectários de lei. A CEF
acentuou que a tendência geral da administração de seus ativos seria a
de maximizar as possibilidades de renegociações contratuais, visando
alcançar, pela via de composições amigáveis, as melhores chances de
realizações para os seus créditos respectivos, deixando, assim, por
último, só para casos insolúveis extremos, as decisões relacionadas às
execuções forçadas dos contratos e suas garantias, que, como consabido,
trariam em si seus próprios riscos.
Os requeridos insistiram, ainda, que o contrato de
financiamento e suas garantias seriam absolutamente regulares,
inexistindo prejuízos ao Patrimônio Público, diante das tratativas
relacionadas à renegociação do passivo e à provável implementação de
mais garantias. Segundo os réus, no caso de inadimplemento do contrato
de financiamento pela tomadora do mútuo (SPE Arena Itaquera), se as
partes não encontrarem solução amigável, a CEF poderá consolidar a
propriedade fiduciária das ações da SPE Arena Itaquera S.A. e das
Quotas de Fundo de Investimento, passando ela mesma a administrar a
Arena, bem como consolidar a propriedade fiduciária e alienar o imóvel
dado em hipoteca, recebendo a integralidade do valor repassado, ou,
ainda, cobrar a realização de aportes, nos termos do ‘Contrato de
Suporte de Acionista ou Patrocinador’.
Nessa linha, os réus ratificaram as teses da total
regularidade na contratação do empréstimo, da inexistência de riscos ao
Erário, seja pelo BNDES, que recebe os valores diretamente da CEF,
seja pela CEF, que tem, à sua disposição, uma série de robustas,
suficientes, exequíveis e idôneas garantias ao contrato de financiamento.
Acentuaram, ainda, os argumentos de que não haveria prejuízo ao
Patrimônio Público, decorrente da renegociação do contrato, diante das
reais chances de ofertas de novas garantias, além de todas as
preexistentes. Além disso, o prazo de pagamento da dívida não seria
prorrogado; não haveria vedação legal à modificação do modo de
pagamento, sendo certo que a CEF não seria obrigada a executar as
garantias contratuais, antes de renegociar o contrato. Indicaram, por fim,
o resultado do julgamento administrativo, pelo TCU, relativo à tomada
de contas TC n° 032.876/2013, quando os Ministros teriam concluído
pela regularidade das operações financeiras envolvendo a SPE Arena
Itaquera.
As teses defendias pelos requeridos são, em síntese, de que
tudo estaria muito bem acordado e resolvido entre as partes, não
havendo possibilidade de danos ao Patrimônio Público, mesmo no caso
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de inadimplemento contratual, diante das alegadas robustas garantias
que teriam sido ofertadas, além da real possibilidade de renegociação do
passivo, com adição de novas garantias.
Na mesma linha argumentativa, seguiram os Patronos da
CEF e o próprio Auditor Fiscal do TCU que elaborou o parecer final
relativo à sempre mencionada tomada de contas TC/TCU n°
032.876/2013-0 (autos de acompanhamento da operação de crédito e da
suficiência das garantias pactuadas na operação financeira realizada pela
CEF, com o fito de viabilizar a construção da Arena Itaquera, em São
Paulo Capital, atendendo as determinações constantes do item 9.2 do
Acórdão n° 2.630/2013 – TCU – Plenário). O Auditor Fiscal da SECEX
Fazenda, em 18.09.2014 (em pleno período de carência contratual),
fez minuciosa peça técnica, concluindo pela regularidade da contratação
e propondo, a seus superiores (Ministros do Tribunal de Contas da
União - TCU), entre outras providências, que:
1. Fosse considerado cumprido o objetivo do referido processo de
acompanhamento;
2. Fosse determinado a CEF e ao BNDES, com fundamento no art. 250, II
do Regimento Interno do TCU, que, no prazo de 30 (trinta) dias,
prestassem, a Controladoria-Geral da União (CGU), informações
atualizadas sobre a construção da Arena Itaquera, com montantes
atualizados do valor orçado, valor realizado e desembolsos,
relativamente às obras e serviços, compras e outras iniciativas voltadas à
concretização da Copa de 2014, nos termos do Decreto n° 7.034, de
15.12.2009;
3. Fosse dada ciência do futuro acórdão, assim como do relatório e do
voto, a CEF e ao BNDES, por serem os principais agentes envolvidos,
bem como a Procuradoria-Geral da República, com cópia integral do
feito, para fins de instrução do Inquérito Civil n° 1.34.001.00585/2010.

Os Ministros do TCU deram a palavra final sobre a
referida operação de crédito, proferindo o Acórdão n° 2.552/2014TCU-Plenário, acolhendo integralmente o parecer, e determinando o
arquivamento do processo respectivo (que teria cumprido o objetivo
pelo qual foi constituído), adotando as providências sugeridas pelo
Auditor Fiscal.
Estudando a fundamentação do indicado parecer final da
TC n° 032.876/2013, constata-se que o Auditor Fiscal fez detalhada
descrição dos fatos que envolveram todo o processo de contratação do
ora combatido financiamento. Nela, o Auditor Fiscal do TCU confirmou
que a operação de financiamento foi aprovada pelo BNDES e pelo
Banco de Brasil S/A. Contudo, o Banco do Brasil, apesar da totalidade
das garantias ofertadas, não aceitou a posição de agente repassador dos
recursos públicos, pois queria que o Grupo Odebrecht S/A atuasse como
avalista da operação, coisa que não ocorreu. Ele confirmou, também,
que, já em 2013, a Odebrecht Participações e Investimentos S/A (O.P.I.
S/A) teria solicitado a CEF a reavaliação da operação de crédito. A
avença teve êxito, sendo adotado o já mencionado modelo de negócios
‘project finance’. Nas suas palavras:
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“A proposta foi reavaliada observando-se os diversos aspectos
envolvidos numa operação estruturada de financiamento, com foco
na capacidade de pagamento do projeto, incluindo a análise do
empreendimento e utilizando-se de garantias dos recebíveis oriundas
da exploração da arena”.

A seguir, o Experto indicou a aprovação, pelo Conselho
Diretor da CEF, do pretendido financiamento, por meio das Resoluções
respectivas. A Resolução do Conselho Diretor n° 6.479/2013 aprovou a
concessão do financiamento a SPE Arena Itaquera S/A, no valor de R$
400 (Quatrocentos) Milhões de Reais e contrapartida de R$ 490
(Quatrocentos e Noventa) Milhões de Reais, com prazo de carência até
junho de 2015 e amortização de 155 (cento e cinquenta e cinco) meses,
resultando no Contrato de Financiamento Mediante Repasse n°
4167.355-11, firmado em 29.11.2013. Tal resolução contou com o
assentimento de todas as instâncias administrativas escalonadas da CEF,
com a ressalva de que a Empresa Pública Federal, como, aliás, deve
ocorrer em qualquer financiamento, deveria acompanhar e monitorar os
fluxos físicos e financeiros, avaliando o sucesso do empreendimento e a
concretização do retorno financeiro esperado pela CEF.
O Auditor Fiscal ainda esboçou a modelagem da operação,
nos seguintes termos:
“... consiste em conceder financiamento a SPE Arena Itaquera S.A.
para que esta compre quotas sêniores do Arena Fundo de
Investimento Imobiliário – FII -, sendo este fundo responsável pela
construção, operacionalização e comercialização da Arena. A
operação e comercialização da Arena geram receitas para o FII, que
distribui o resultado com seus quotistas, prioritariamente ao quotista
sênior, a SPE, que paga o financiamento a Caixa. Em seguida, a
distribuição segue às demais quotas, quotas mezanino (pertencentes a
OPI) e quotas júnior (pertencentes ao SCCP)”.

O mencionado Auditor Fiscal entendeu que, do ponto de
vista econômico-financeiro, o contrato possuiria características
relevantes, enfatizando a existência de uma estrutura de contas para
garantir, por primeiro, o pagamento do financiamento junto a
CEF/BNDES. As contas do indicado projeto seriam: a) conta de
pagamento (encargos e despesas); b) conta de pagamento (quotas
sêniores); c) conta de pagamento (financiamentos adicionais); d) conta
de pagamento (quotas mezanino); e) conta de receitas diferidas; f) conta
reserva; g) conta aceleração de financiamento; h) conta reserva
(empréstimo subordinado); i) conta receitas excedentes; j) conta reserva
distribuição clube; k) conta naming rights; l) conta indenização Fundo
II.
O Experto acentuou que a ‘conta reserva’ deveria conter
saldo mínimo de 18 (dezoito) parcelas do financiamento e que algumas
contas seriam específicas para aceleração do pagamento do
financiamento, às quais seriam destinadas diretamente à ‘conta
recebimento’ da SPE Arena Itaquera e à ‘conta pagamento’ para
quitação do financiamento junto a CEF/BNDES. Além disso, outra
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característica relevante seria a de que o SCCP teria assumido o
compromisso de realizar 90% dos ‘jogos de mando de campo’ do clube
Corinthians em competições oficiais na Arena Itaquera.
O Fiscal mencionou, ainda, a eficiência do índice ICSD
(Índice de Cobertura do Serviço da Dívida), o qual representaria a
capacidade de pagamento do serviço da dívida com base na receita
operacional do projeto. Este teria um parâmetro mínimo estabelecido em
1,3 vezes. Disse que tal margem asseguraria a viabilidade do objeto do
contrato, salientando que a operação contaria com o suporte do próprio
grupo empresarial Odebrecht S.A., caso o empreendimento não atingisse
ICSD superior a 1,3.
Tal suporte, segundo esclarecimento constante no item
‘Das Garantias’, consistiria no ‘Contrato de Suporte de Acionista e
Patrocinador’ ou ‘ESA’), firmado entre a CEF e a Jequitibá Patrimonial
S/A, a O.P.I. S/A e o grupo Odebrecht S/A, a SPE Arena Itaquera S/A e,
na qualidade de interveniente-anuente, o SCCP. Salientou que o grupo
empresarial supramencionado teria um patrimônio bilionário avaliado,
em 2014, no montante de R$ 142 (Cento e Quarenta e Dois) Bilhões de
Reais. Nessa medida, a O.P.I. S/A, empresa integrante do Grupo
Odebrecht S/A, teria, como principal atribuição, a gestão das
participações do conglomerado empresarial em investimentos que
poderiam originar novos negócios, possuindo foco nos setores de
transporte, logística de arenas e irrigação.
Sendo assim, o ‘Contrato de Suporte de Acionista’ se
referiria à obrigatoriedade de a O.P.I. S/A aportar recursos para
pagamento da dívida decorrente do financiamento, no caso de
inadimplemento da devedora, a SPE Arena Itaquera S/A. Segundo o
contrato, a obrigação da O.P.I. S/A existiria até que o projeto
comprovasse a geração de caixa suficiente e atingisse o ICSD
equivalente a 1,3. Segundo o Auditor Fiscal, o ‘Contrato de Suporte de
Acionista’ seria relevante no rol de garantias estabelecidas, pois
obrigaria o grupo empresarial Odebrecht S/A, em caráter irrevogável e
irretratável, de forma solidária, pelo cumprimento integral e pontual das
obrigações de aporte da O.P.I. S/A, oriundas do contrato de suporte, nos
casos em que estas não fossem satisfeitas pela O.P.I. S/A.
O Fiscal do TCU, ainda, teceu considerações sobre as
mutações contratuais ocorridas, já naquela época de sua avaliação, as
quais considerou positivas, como entre outras, a redução de 100% para
50% da destinação da geração de caixa que estaria disponível para
distribuição ao quotista júnior, ao longo de todo o período de carência
(ano de 2014 mais o período de janeiro a junho de 2015), como forma
de acelerar o pagamento das dívidas contratadas. Além disso, teria
havido ampliação do prazo de amortização de 155 (cento e cinquenta e
cinco) meses para 161 (cento e sessenta e um) meses, segundo foi
exigido pelo próprio BNDES. E, também, a fixação do termo final do
prazo de carência em junho de 2015 (1º aditivo contratual publicado em
07.02.2014).
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Quanto aos desembolsos do financiamento, informou que
estes ocorreram em 23/03/2014 (R$ 260 Milhões de Reais) e 30/04/2014
(R$ 120 Milhões de Reais), com previsão de liberação dos restantes 20
Milhões de Reais em setembro de 2014. Confirmou que a operação de
crédito, ora em análise, Contrato de Financiamento Mediante
Repasse n° 417.355-11, firmado pela CEF, preencheria os parâmetros
do BNDES para concessão, sendo que o limite de R$ 400
(Quatrocentos) Milhões de Reais e o prazo de amortização
preencheriam os parâmetros do BNDES, bem como as garantias
oferecidas. Elencou as correspondentes garantias, considerando-as
suficientes à avença. Entendeu, por oportuno, que a taxa de juros
pactuada seria a segunda maior, abaixo somente da SPE Arena Dunas, e
que, a seu ver, a remuneração do financiamento respectivo seria
lucrativa, tanto para a CEF quanto para o BNDES.
A respeito das garantias, disse que as seis primeiras
assegurariam a administração, pela CEF, das contas de destino dos
recursos de exploração do estádio, as quais comporiam a ‘estrutura de
contas do negócio’, bem como direito às ações e quotas de emissão do
fundo de titularidade da Arena Itaquera S/A e da O.P.I. S/A. Quanto às
demais garantias (‘Contrato de Suporte de Acionista’; ‘Contrato de
Alienação Fiduciária do Imóvel Matricula n° 241.016’; ‘Escritura de
Hipoteca de Imóvel Matrícula n° 162.200’), estas não estariam na
dependência exclusiva da exploração da Arena. Segundo afirmou, os
referidos contratos de garantia estariam de acordo com os parâmetros do
BNDES, tendo atendido à capacidade de cobertura total do
financiamento concedido. Além disso, as garantias reais foram alvo de
avaliações isentas, sendo que o somatório dos valores respectivos seria
suficiente para garantir a dívida de R$ 400 (Quatrocentos) Milhões de
Reais. Não bastasse, as garantias exigidas e ofertadas seriam
semelhantes – e até melhores – do que aquelas prestadas por outras
arenas no restante do Brasil.
O Experto ainda apontou alguns fatos por ele considerados
relevantes. Segundo afirmou, o ‘Quadro Atualizado de Usos e Fontes’
demonstraria que R$ 899 (Oitocentos e Noventa e Nove) Milhões de
Reais teriam sido atualizados para R$ 1, 213 Bilhões (Um Bilhão e
Duzentos e Treze Milhões de Reais). No entanto, as únicas fontes de
recursos que permaneceram constantes foram o financiamento da CEF
(R$ 400 Milhões de Reais) e o financiamento integralizado pela
Odebrecht de R$ 50 (Cinquenta) Milhões de Reais. Ou seja, já em
18.09.2014, data do parecer, o custo da obra teria superado a cifra
de R$ 1 (Um) Bilhão de Reais, segundo a informação privilegiada
ofertada por um Auditor-Fiscal do TCU.
O Fiscal pontuou, do mesmo modo, que a estimativa
inicial dos CID’s teria sido atualizada de R$ 340 (Trezentos e Quarenta)
Milhões e 870 (Oitocentos e Setenta) Mil Reais para R$ 413
(Quatrocentos e Treze) Milhões e 770 (Setecentos e Setenta) Mil Reais,
sendo que, à época do parecer, ainda estariam em processo de
negociação com o Município de São Paulo. Disse que a Construtora
Norberto Odebrecht S/A (C.N.O./S.A.), responsável pela execução das
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obras da Arena Itaquera, possuiria valores devidos e faturados,
pendentes de recebimento da SPE Arena Itaquera S/A, diante da
insuficiência de recursos do FII em função de: a) não terem sido
emitidos, na totalidade, os CID’s previstos pela Lei n° 15.413/2011 (420
Milhões de Reais); b) os CID’s emitidos ainda não terem sido
negociados; c) o FII - Torcedor – financiamento subordinado não ter
sido integralizado; d) o valor total da construção ter sido majorado em
função do acidente ocorrido na obra. Acentuou que o risco envolvido
estaria ligado à capacidade do grupo empresarial Odebrecht S.A. arcar
com futuras obrigações, as quais não estariam diretamente relacionadas
ao financiamento da CEF.
O Auditor Fiscal acrescentou que, quanto ao Fundo FII
Torcedor (Fundo de Investimento Imobiliário Pessoa Física – FII), o
valor atualizado de R$ 350 (Trezentos e Cinquenta) Milhões de Reais
teria sido integralizado pela O.P.I. S/A. Sendo assim, a O.P.I. S/A e a
C.N.O. S/A, juntas, teriam arcado, até então, com R$ 813
(Oitocentos e Treze) Milhões de Reais. Disse que a CEF teria
confirmado que o único financiamento concedido, por ela, diretamente a
SPE Arena S/A, seria o relativo ao Contrato n° 417.355-11, no valor de
R$ 400 (Quatrocentos) Milhões de Reais. Acrescentou que, com base
nos novos aportes realizados pela O.P.I. S/A e pela C.N.O. S/A, para
finalização do referido estádio de futebol, a CEF e as referidas
empresas do Grupo Odebrecht S.A. estariam analisando a
possibilidade deste total aportado compor a dívida subordinada do
contrato de R$ 400 (Quatrocentos) Milhões de Reais. Segundo ele,
considerando que o negócio estaria estruturado de forma a garantir,
primeiramente, o pagamento do financiamento (quotas sêniores) e, em
seguida, os outros credores (quotas mezanino e júnior), o risco de
inadimplência para a Empresa Pública Federal estaria minimizado.
Na opinião do referido Auditor Fiscal do TCU:
“... as cláusulas contratuais, como estrutura de contas em cascata, as
garantias firmadas, a previsão de o SCCP se comprometer a fazer
90% no mínimo dos seus jogos de mando, as procurações
relacionadas aos contratos de alienação fiduciária de ações em
garantia e outras avenças (peças 42 a 45) contribuem para a
viabilidade econômica do contrato, além de respaldar a Caixa com
garantias representativas no caso de inadimplemento do devedor”.

O Experto falou sobre a importância do Portal da
Transparência do Governo Federal, ressalvando que as informações
relativas às execuções financeiras então vigentes estariam
desatualizadas, pois o valor do empreendimento com aditivos não seria
de R$ 820 (Oitocentos e Vinte) Milhões de Reais, mas, sim, de R$ 1
(Um) Bilhão e 213 (Duzentos e Treze) Milhões de Reais, segundo
informações extraídas do ‘Quadro Atualizado de Usos e Fontes’. Do
mesmo modo, fez menção ao Decreto n° 7.034, de 15.12.2009 (art. 2°),
o qual previu a necessidade de que órgãos e entidades que administram
recursos e bens da União Federal, inclusive, mediante patrocínio,
incentivos fiscais, subsídios, subvenções e operações de crédito,
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forneçam, a Controladoria-Geral da União (CGU), os dados e
informações necessários para plena consecução dos objetivos do
decreto.
O Fiscal do TCU, ainda, propôs que o BNDES e a CEF
fossem responsáveis pelas prestações de informações sobre tais recursos
federais, sempre atualizadas, a Controladoria-Geral da União (CGU),
acerca da construção da Arena Itaquera, para fins de divulgação no
Portal da Transparência. O Auditor Fiscal do TCU, Dr. Lucas
Oliveira Gomes Ferreira, finalizou, dizendo que, em análise objetiva à
determinação de apresentar manifestação conclusiva, a respeito da
regularidade da operação de crédito e da suficiência das condições de
garantia pactuadas na operação financeira realizada pela Caixa
(Acórdão n° 2.630/2013 – TCU – Plenário), e diante dos elementos
apresentados, não teriam sido identificados indícios de irregularidades
de acordo com os parâmetros do Programa BNDES ProCopa Arenas
(Resolução da Diretoria BNDES 1.888/2010), sendo que as garantias
pactuadas demonstrariam suficiência para garantir eventuais
inadimplementos por parte do devedor. Nas suas exatas palavras:
“A construção do estádio foi finalizada em virtude dos novos
aportes realizados pela OPI e da realização dos serviços pela CNO
que ainda permanecem pendentes de ressarcimento. De acordo com
a estrutura do contrato e da lógica das contas estabelecidas
prioritariamente, não há indícios de risco quanto ao pagamento do
financiamento à Caixa e, consequentemente, ao BNDES. No
entanto, considerando que a OPI aportou montante superior ao
estabelecido, principalmente em virtude da não realização do FII
Torcedor/Financiamento Subordinado e do atraso dos CID’s,
alterações contratuais podem ser pleiteadas e efetivadas
futuramente, caso em que deverão novamente ser analisadas. De
qualquer forma, as garantias reais dos imóveis são capazes de
cobrir o valor do empréstimo concedido, o que respalda a operação
no caso de inadimplência, sem falar nas receitas vinculadas da
arena”. (Grifei).

Por conseguinte, para o Experto do TCU, a contratação
seria regular, estaria cercada de garantias mais do que suficientes e, além
disso, entendeu que os aportes de dinheiro feitos pela O.P.I. S/A
(Odebrecht Participações e Investimentos S/A) e pela C.N.O. S/A
(Construtora Norberto Odebrecht S/A), empresas integrantes do Grupo
Odebrecht S/A, poderiam integrar o valor da dívida contraída pela
Sociedade de Propósito Específico (SPE) Arena Itaquera S/A junto a
CEF. Para tanto, estaria havendo, segundo ele, a negociação entre as
empresas privadas e a CEF. Em palavras simples, além do repasse de
400 (Quatrocentos Milhões) de Reais, pelo menos mais de 800
(Oitocentos) Milhões de Reais poderiam ser objeto de negociação, entre
a CEF e os demais requeridos, de tal modo que tal valor passasse a
integrar o mútuo originário. Não restou explicado, no entanto, a partir de
que origens e com que autorização legal, a CEF passaria a dispor de
valores para saldar as dívidas contraídas na execução da referida obra,
de modo a quitar os supostos compromissos da SPE Arena Itaquera S.A.
com a O.P.I. S/A e C.N.O. S/A.
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Na mesma linha, seguiram-se as manifestações da CEF,
salientando a regularidade de todo o processo complexo que resultou na
referida contratação do mútuo, o qual teria sido cercado de boas
garantias em favor da Empresa Pública Federal. Nas palavras do
eminente Patrono da CEF:
“Assim, a CAIXA acosta e ratifica, na íntegra, as avaliações
efetuadas por profissionais habilitados, as quais já demonstravam,
desde o momento da contratação (que é o que aqui se discute), que os
valores médios de avaliação dos bens garantidores já eram
suficientes à cobertura do valor do financiamento, avalizando o
integral ressarcimento a CAIXA no caso de inadimplemento da SPE
Arena Itaquera S.A.”.

Respondendo à indagação judicial relativa às projeções
anuais de receitas do estádio de futebol (feitas inicialmente com base
em previsões de espectadores dos jogos do Corinthians), disse que
estas não se confirmaram, esclarecendo, no entanto, que diante da
frustração da estimativa inicial das receitas, as partes estariam em
tratativas para renegociação do financiamento. Na realidade, teriam
entabulado uma revisão da avença, no final de setembro de 2017,
estando, atualmente, na fase de negociação quanto à implementação
de mais garantias. Nas suas palavras:
“Quanto a essa circunstância, de que as partes contratantes estão
discutindo eventuais alterações da contratação originária, importa
sinalar, de plano, que a mesma não configura, nem remotamente,
qualquer ilicitude, sendo prática mais do que usual no dia-a-dia de
toda e qualquer instituição financeira, em especial em períodos
como o presente. (Grifei).
É notória, Excelência, a crise econômica atualmente enfrentada pela
população, pelas empresas, ou, resumidamente, pelo País, como um
todo, o que, por evidente, acarreta que nem todas as projeções –
elaboradas, é bom recordar, por empresa externa, em período de
maior estabilidade – acabem se confirmando.
Tal não acarreta, todavia, qualquer prejuízo a CAIXA, ou aos
recursos por ela mutuados, justamente pelo fato de ter entabulado
contratação que lhe confere uma série de garantias e benefícios”.

Acentuou, nesse foco, a firme disposição de sempre
renegociar as dívidas relativas aos seus ativos, de modo geral, visando
alcançar composições amigáveis, evitando os desgastes inerentes aos
processos de excussões de garantias, nas quais ocorrem invariavelmente
perdas para a instituição financeira. Pontuou que o valor financiado pela
CEF, com recursos do Programa BNDES ProCopa Arenas, ficou
limitado ao já referido aporte de R$ 400 (Quatrocentos) Milhões de
Reais, estando o prazo de amortização de 180 (cento e oitenta) meses de
acordo com os parâmetros estabelecidos pelo próprio BNDES.
Acrescentou que a taxa de juros estipulada no
financiamento concedido pela CEF seria a segunda mais alta, se
analisados todos os contratos de repasses para as construções de outras
arenas relativas a Copa de 2014. Aportou tabela comparativa. Disse
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também que eventual renegociação para readequação das previsões
de faturamento que não teriam se confirmado, como esperavam os
contratantes na época em que firmada a avença respectiva, em nada
prejudicaria as garantias vinculadas à contratação, as quais seriam
totalmente suficientes à satisfação do crédito da CEF – e do BNDES
-, mesmo na hipótese de inadimplência pelo tomador do
empréstimo. Asseverou, do mesmo modo, que a Empresa Pública
Federal teria obtido tantas ou mais garantias do que aquelas que teriam
sido prestadas nos demais financiamentos concedidos para as reformas e
construções dos estádios que sediaram os jogos da Copa do Mundo de
2014. Aportou nova tabela comparativa das arenas.
No que tange ao quanto do valor da dívida efetivamente
pago, bem como à real expressão de seu saldo devedor, disse que, até
08.05.2017, o tomador teria feito o pagamento do montante de R$
59.248.849,62 (Cinquenta e Nove Milhões, Duzentos e Quarenta e Oito
Mil, Oitocentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Dois Centavos),
sendo que, desta quantia, R$ 14.697.981,41 (Quatorze Milhões,
Seiscentos e Noventa e Sete Mil, Novecentos e Oitenta e Um Reais e
Quarenta e Um Centavos) corresponderiam à amortização do saldo
devedor, sendo o restante relativo aos juros contratuais, encargos
punitivos e atualização monetária. Ponderou, também, que:
“Quanto à real expressão do saldo devedor, a mesma, com juros
proporcionais até a presente data, representa a quantia de R$
475.058.620,26 (Quatrocentos e Setenta e Cinco Milhões, Cinquenta
e Oito Mil e Seiscentos e Vinte Reais e Vinte e Seis Centavos),
conforme Relatório de Posição Sintética da Dívida, em anexo,
embora eventualmente possa sofrer modificação em decorrência da
renegociação que, como já salientado, vem sendo tratada pelas
partes”.

Isso posto, como se pode observar das linhas
argumentativas esboçadas pelos requeridos, eles convergem na defesa da
regularidade contratual, ainda que não consigam se esquivar de fatos
efetivamente ocorridos, como o inadimplemento do referido contrato e,
especialmente, a frustração nas expectativas de geração das receitas
respectivas à referida modalidade do projeto, ainda que a satisfação
pontual das parcelas do financiamento dependa diretamente delas. Isso
sem falar no insucesso, apesar de transcorridos 4 (quatro) anos desde a
assinatura formal do contrato de financiamento, na comercialização dos
chamados naming rights e dos demais produtos que, segundo
esperavam os requeridos, agregariam recursos essenciais ao caixa do
empreendimento, a ponto de saldar, pontualmente, as parcelas do
financiamento contraído junto a CEF.
A justificativa para a impontualidade no cumprimento das
obrigações não pode ser atrelada à crise econômica enfrentada pelo
Ocidente, pois quando o Programa BNDES ProCopa Arenas 2014 foi
criado, o Brasil - e o resto do mundo ocidental - experimentava um de
seus piores momentos. Todas as Nações foram severamente
prejudicadas. De fato, a crise econômica mundial começou a afetar as
grandes economias, desde que deflagradas, pelos Estados Unidos, as
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guerras no Oriente Médio, no início da década de 90. Nunca mais houve
uma efetiva recuperação econômica, sendo que, em 2008, a gravidade
da quebradeira do sistema financeiro americano atingiu seriamente o
equilíbrio financeiro das demais potencias mundiais, entre elas, o nosso
Brasil. Nenhum administrador sério poderia ignorar tais fatos, tampouco
assumir uma irresponsável conduta eufórica na condução dos negócios
da Nação.
Vale enfatizar, também, que, no caso presente, os
requeridos não apresentaram explicações para o fato de que o ICSD
(Índice de Cobertura do Serviço da Dívida), de apenas 1,3, o qual
representa a capacidade de pagamento da dívida com base na receita
operacional do projeto, jamais foi alcançado. Em todo este período, o
referido patamar mínimo nunca foi atingido. Aliás, ainda assim, não
houve qualquer movimentação da CEF, no sentido de acionar o
'Contrato de Suporte de Acionista', uma robusta garantia, segundo
afirmaram categoricamente os requeridos em várias oportunidades, pelo
qual a O.P.I. S/A e o próprio grupo empresarial Odebrecht S/A, de
acordo com os termos contratuais, deveriam aportar recursos necessários
aos pontuais pagamentos das obrigações pecuniárias. A referida garantia
foi considerada, por todos os envolvidos na negociação, muito relevante
no rol de todas as que foram ofertadas ao mútuo, de tal modo que, em
casos de atrasos, ela estaria presente para assegurar os pagamentos
respectivos.
O resultado foi o de que, passados 4 (quatro) anos, desde a
assinatura formal da peça contratual relativa ao mútuo originário
(firmada em novembro de 2013), e devidamente captadas as verbas
públicas pela impropriamente denominada SPE Arena Itaquera S/A,
observa-se que a importância foi efetivamente injetada na Construtora
Norberto Odebrecht S/A, ainda que, formalmente, tenha sido tecido um
emaranhado de contratos envolvendo várias pessoas jurídicas diferentes.
Mais especificamente, segundo todos os requeridos, e
também como informado pelo próprio Experto do TCU, o modelo de
negócios (project finance) consistiu em conceder financiamento a SPE
Arena Itaquera S/A, para que esta comprasse as quotas sêniores da
Arena Fundo de Investimentos Imobiliários - FII -, sendo este Fundo
responsável pela construção, operacionalização e comercialização da
Arena Itaquera. A operacionalização e a comercialização da Arena
geraria receitas para o FII, que distribuiria o resultado para seus
quotistas, prioritariamente, ao quotista sênior, ou seja, a SPE Arena
Itaquera S/A, que pagaria o financiamento a CEF. A seguir, distribuiria
o numerário às demais quotas, quota mezanino (pertencente a O.P.I S/A)
e quotas juniores (pertencentes ao SCCP).
Na realidade, sob a presidência da CEF da época dos fatos,
cujo cargo máximo era ocupado pelo ora corréu Jorge Fontes Hereda,
foi autorizado um repasse milionário de dinheiro público (R$ 400
Milhões de Reais), captado pela então recém criada empresa privada
SPE Arena Itaquera S/A (impropriamente denominada sociedade de
propósito específico), verba esta que beneficiou o incremento
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patrimonial do Sport Club Corinthians (na medida em que foi
empregada para custear parte da obra do estádio Arena Itaquera) e, do
mesmo modo, favoreceu a Construtora Norberto Odebrecht S/A, a
quem foi repassada a referida importância como suporte para os
inúmeros gastos que, ao que tudo indica, vinha suportando sozinha, na
execução da obra respectiva.
Apesar da teia de contratos, entre as várias pessoas
jurídicas supramencionadas, e da expectativa bastante animada de que
tudo daria certo, na verdade, a dívida só cresceu, outro fato que, aliás,
não pode ser negado, sendo que, do valor nominal de R$ 400
(Quatrocentos) Milhões de Reais do financiamento, apenas pouco mais
de 14 (Quatorze) Milhões de Reais foram efetivamente pagos, já que o
restante corresponderia ao serviço da dívida, de acordo com as
informações constantes dos autos. E já se passaram 4 (quatro) anos.
Além disso, o que é muito mais grave, todo o encadeamento de relações
parece ter ignorado que, quando o Poder Público vai aportar verbas para
alguma construção, ele tem de firmar um contrato de obras que conta,
necessariamente, com uma fase contratual prévia chamada de licitação.
Este é um ponto essencial à análise do caso, e que foi absolutamente
ignorado por todos os que avaliaram esta realidade contratual.
É graças a existência do certame, que convoca os
interessados na realização de obras, que a sociedade organizada pode ter
acesso às informações relativas ao dispêndio de recursos públicos. Por
incrível que possa parecer, esta foi uma etapa que ninguém levou em
consideração, nem mesmo as autoridades do Tribunal de Contas da
União (TCU). Fico aqui me perguntando, como seria possível, no
contexto do Direito Público brasileiro, contratar uma obra, injetando
nela verbas públicas, sem que tenha havido a fase pré-contratual da
licitação, a qual é exigida por qualquer um dos diplomas que regula as
contratações com o Poder Público ou contratações que envolvam o
aporte de recursos públicos.
Os requeridos não explicaram, também, como seria
possível, no âmbito do Regime Jurídico-Administrativo, a concessão
de um financiamento da ordem de R$ 400 (Quatrocentos) Milhões de
Reais, a partir de verbas públicas, em favor de uma empresa privada
ligada ao segmento econômico do futebol profissional, a
autodenominada SPE Arena Itaquera S/A que sequer é, legalmente, uma
verdadeira sociedade de propósito específico, a qual, no momento da
avença, tinha um modesto capital social de R$ 1.000,00 (Um Mil) Reais.
Tampouco, há alguma explicação legal para a admissão de um modelo
negocial tipo project finance (o próprio projeto paga o financiamento)
que, acreditamos, possa ser muito utilizado no mundo dos negócios
privados, mas que não encontra respaldo no Regime JurídicoAdministrativo, na medida em que isso significa deixar a satisfação de
verbas públicas na dependência de um possível futuro - e incerto sucesso do empreendimento, o qual, como estamos vendo, neste caso
específico, ainda não ocorreu.
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Não há, do mesmo modo, justificativas jurídicas,
devidamente apoiadas na extensa legislação do Direito Administrativo
Brasileiro, para as alegadas renegociações, as quais são tratadas com a
maior naturalidade pelos requeridos, como algo muito comum neste
maravilhoso mundo dos negócios. Aliás, com a mesma naturalidade, o
Fiscal do Tribunal de Contas da União, responsável pelo parecer final
relativo à tomada de contas TC/TCU n° 032.876/2013-0 (Acórdão n°
2.552/2014-Pleno/TCU), afirmou que a dívida original de R$ 400
(Quatrocentos) Milhões de Reais poderia ser acrescida de outros
aproximados R$ 800 (Oitocentos Milhões) de Reais correspondentes aos
aportes que a O.P.I S/A e a C.N.O. S/A fizeram à obra do referido
estádio de futebol e que ainda estariam pendentes dos respectivos
pagamentos por parte da SPE Arena Itaquera S/A.
Não menos surpreendente é a afirmação de que, caso se
torne inviável uma renegociação do passivo, a CEF poderá consolidar a
propriedade fiduciária das ações da SPE Arena Itaquera S.A. e das
Quotas do Fundo de Investimento, passando, ela mesma, a administrar o
estádio de futebol. Afinal, segundo os requeridos, as contas bancárias
pelas quais circulam as receitas do clube não seriam de titularidade da
SPE Arena Itaquera S/A, tampouco da Construtora Norberto Odebrecht
S/A. Mas, sim, pertencem ao Fundo FII Arena, o qual foi constituído
para gestão do estádio, sendo alvo de contrato de administração com a
CEF.
Tal hipótese, na realidade, corresponde a uma proposta de
assunção, pela CEF, de uma imensa dívida impaga, acrescida da
responsabilidade de devolver ao BNDES todo o valor emprestado,
ficando com o prejuízo. Dizer que ela poderá, se quiser, administrar o
próprio clube de futebol e, desse modo, reaver as importâncias
despendidas, corresponde a um argumento totalmente dissociado da
realidade jurídica que rege a ação da CEF, especialmente, quando ela
executa comandos do Governo Federal, o qual autorizou a transferência
de verbas públicas para um empreendimento privado. Não há previsões
no Estatuto da CEF que disciplinem sua eventual atuação como gestora
de clubes de futebol.
Quanto à consolidação da propriedade fiduciária de um
dos bens imóveis dados em garantia, bem como a excussão da hipoteca
do outro, do mesmo modo, correspondem a argumentos que parecem
ignorar que as dívidas bancárias crescem exponencialmente se
comparadas à valorização dos bens imóveis, em um mesmo período de
tempo considerado. Até porque os imóveis padecem de inevitáveis
depreciações com o passar do tempo. Além disso, o que,
originariamente, poderia representar uma equivalência entre os valores
dos imóveis dados em garantia e o valor do mútuo, no ato da
contratação, em novembro de 2013, hoje, passados quatro anos de
comprovada impontualidade nos pagamentos das parcelas do principal,
por certo, não traduzirá a mesma equação. Não bastasse, a venda de
bens imóveis e a excussão de hipotecas só raramente conseguem
alcançar a totalidade valorativa da importância devida, o que deixa
quase sempre os credores com expressivos prejuízos, fato este
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reconhecido pela própria CEF. Em várias oportunidades, a CEF
acentuou a relevância desta contratação e seu potencial de geração de
lucros para a empresa pública federal, sendo que as renegociações de
dívidas corresponderiam à praxe comercial, ficando a possibilidade de
execução forçada apenas para os casos insolúveis.
Diante desses fatos e, na medida em que o financiamento
concedido pela CEF (empresa pública federal) se traduziu em repasses
de verbas públicas do BNDES (outra empresa pública federal), dando
cumprimento a um plano do Governo Federal especialmente traçado
para viabilizar as reformas e construções de estádios de futebol
privados, nas cidades que sediaram o referido evento mundial, impõe-se
que a avaliação de sua regularidade se faça a partir de uma imersão nos
princípios, valores e, principalmente, regras objetivas inerentes ao
Regime Jurídico-Administrativo. Afinal, não estamos lidando com
questões regidas pelo Direito Privado, de modo exclusivo, o qual
confere, aos contratantes, uma liberdade maior para dispor de seus bens.
Sendo assim, cabe discorrermos, ainda que brevemente, sobre as
concepções de serviço público, obra pública e dos limites
constitucionais para exploração estatal das atividades econômicas,
de modo a entender um pouco melhor a execução desta suposta política
pública do Governo Federal.
Começando pela noção de serviço público, pode-se dizer
que ela corresponde a uma das mais importantes do Direito
Administrativo Brasileiro, pois conta com assento, na própria Carta
Constitucional de 1988, apontando uma série de deveres do Estado em
relação à nossa sociedade organizada. São muitas as definições que
encontramos, para serviço público, na boa doutrina pátria, havendo um
consenso, atualmente, em identificá-lo em toda a atividade que oferece
comodidades ou utilidades materiais à coletividade em geral, fruível
singularmente pelos administrados, sendo que o Estado a assume como
pertinente a seus deveres e a presta, por si mesmo, ou por quem lhe faça
as vezes, sob um regime de Direito Público (o chamado Regime
Jurídico-Administrativo), instituído em favor dos interesses definidos,
como públicos, pelo sistema normativo, e que impõe prerrogativas de
supremacia e restrições especiais.
Aqui, já começamos a esboçar algumas noções jurídicas
que poderão contribuir à solução deste caso. Interesse Público, além de
não ser ‘algo abstrato’, ou ‘algo intangível’, ou ‘algo fantasioso’, é
conceito bem definido pelas leis que integram o Direito Administrativo
Nacional. Do mesmo modo, política pública não corresponde a
qualquer ação ou intenção de um governante, ainda que regularmente
eleito. Ela depende necessariamente de suporte legal. Nas sábias lições
do Dr. Ruy Cirne Lima (Princípios de Direito Administrativo, 7ª edição,
pp. 38-40):
"Como acontece ao administrador privado, não possui também o
Poder Executivo, acerca dos negócios públicos, atribuições
irrestritas, porém, essencialmente atribuições de administração.
Estão os negócios públicos vinculados, por essa forma, não ao
arbítrio do Executivo - mas, à finalidade impessoal no caso, pública,
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que este deve procurar realizar. Incumbe ao próprio Poder Executivo,
as mais das vezes, a determinação desta finalidade mesma, tendo em
vista, aquele, a utilidade pública, como o tutor a utilidade particular
do menor. Feita a determinação, contudo, toda a atividade dele lhe
fica vinculada. Preside, destarte, ao desenvolvimento da atividade
administrativa do Poder Executivo - não o arbítrio que se funda na
força -, mas a necessidade que decorre da racional persecução de um
fim.
Não tem o Poder Executivo a representação do Estado, respeito aos
negócios públicos, senão restritamente para o efeito de
administração. Ele representa a nação; somente a representa,
contudo, enquanto persegue a realização das finalidades que a
Constituição e as leis fixam, ou fica a seu prudente arbítrio
determinar, como mais proveitosas e mais convenientes para a
utlidade pública.
Exprime, pois, em direito público, a palavra 'administração' noção
semelhante à que lhe é conteúdo em direito privado.
Traço característico da atividade assim designada é estar vinculada
- não a uma vontade livremente determinada -, porém a um fim
alheio a pessoas e aos interesses particulares do agente ou órgão
que a exercita.
(...)
Uma atividade e um fim supõe uma norma que lhes estabeleça, entre
ambos, o nexo necessário. Entre uma causa e o fenômeno que lhe é
efeito, a lei natural estabelece esse nexo. Entre uma atividade e um
fim, somente uma lei prática, no caso, jurídica, o poderá
estabelecer.
(...)
O fim, e não a vontade, domina todas as formas de administração.
Supõe, destarte, a atividade administrativa a preexistência de uma
regra jurídica, reconhecendo-lhe uma finalidade própria. Jaz,
consequentemente, a Administração Pública debaixo da legislação,
que deve enunciar e determinar a regra de direito". (Grifei).

Quanto à obra pública, esta pode ser definida como a
construção, reparação, edificação ou ampliação de um bem imóvel
pertencente ou incorporado ao domínio público. As obras públicas
podem ser executadas diretamente pelo Poder Público ou por suas
entidades auxiliares, sejam elas de Direito Público, como as autarquias,
sejam elas de Direito Privado, como as empresas públicas e as
sociedades de economia mista (‘execução indireta’). As obras públicas
também são frequentemente contratadas com terceiros (‘execução
indireta’) que as realizam, para o Poder Público, ou para as
mencionadas pessoas de sua Administração Indireta. Em todas as
hipóteses, devem ser guardados os princípios, valores e regras
esculpidos na Lei das Licitações (licitações e contratos
administrativos). Novamente, segundo o magistério do Professor Dr.
Ruy Cirne Lima (Princípios, pp. 511 e ss):
https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=711517843040872421318578403170&evento=711… 104/135

15/02/2018

Evento 415 - SENT1

"Especificamente destinado a obter a construção de obra pública é
o assim chamado contrato de obra pública.
O contrato de obra pública é, em nosso direito, havido
tradicionalmente como contrato administrativo. O art. 10, §8°, do
Ato Adicional (Lei de 2.8.1834) atribuiu competências as Províncias,
sob o Império, para 'legislar sobre Obras Públicas', que não
pertencessem a Administração geral. Mantida pela República a
competência nacional para o direito substantivo, ainda os Estados
continuaram, a exemplo das antigas Províncias, a legislar sobre
obras públicas - matéria que ainda era considerada como de Direito
Administrativo. O conceito tradicional responde à qualificação
jurídica exata. O contrato de obra pública, tal como o de concessão
de serviço público, é inequivocamente um contrato administrativo.
A Lei 8.666/1993 dispõe que "os contratos administrativos (...)
regulamentam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito
público, aplicando-lhes supletivamente, os princípios da teoria geral
dos contratos e as disposições de direito privado" (art. 54). Trata-se,
no caso, segundo a concepção dominante, de contratos regidos pelo
Direito Administrativo em decorrência de determinação da lei (André
de Laubadère, Jean-Claude Venezia e Yves Gaudemet, Traité de Droit
Administratif, t.I, 15ª ed., Paris, 1999, n. 1.002, p.793). Pelo contrato
de obra pública conformemente à construção romana com que o
nosso direito positivo o aceita, o particular, na verdade, recebe da
Administração Pública coisa de domínio público ou do patrimônio
administrativo, a fim de afeiçoá-la segundo a arte, no exercício, pois,
de poderes quanto a esses bens, que somente a Administração possui,
e, ela somente, poderia delegar-lhe. Segundo Theodore Mommsen, os
contratos pelos quais o censor romano assumia débitos em nome do
povo eram aqueles resultantes da adjudicação de um trabalho
'locatio operis', precedido já naquela época de uma concorrência (Le
Droit Public Romain, t. IV, Paris, 1894, p. 135). Essa convenções,
segundo Mommsen, eram sinalagmáticas, concluídas pelo censor em
nome do povo romano e submetidas à regra geral segundo a qual os
contratos relativos a uma prestação, cuja extensão no tempo é fixada
desde o princípio, são absolutamente válidos (ob. cit., t.IV, p.147).".

E o serviço público corresponde àquelas atividades que o
Estado assume, como próprias, por considerá-las imprescindíveis,
necessárias ou apenas correspondentes às conveniências básicas da
Sociedade, em dado momento histórico, prestando-as sob o regime de
Direito Público, diretamente ou através de alguém por ele qualificado
para tanto. A própria Carta de 1988 estabelece a matriz da disciplina
jurídica dos serviços públicos, prevendo: a) serviços de prestação
obrigatória e exclusiva do Estado (Serviço Postal e Correio Aéreo
Nacional); b) serviços de prestação obrigatória do Estado e em que é
também obrigatório outorgar em concessão a terceiros (Rádio e
Televisão); c) serviços de prestação obrigatória pelo Estado, mas sem
exclusividade (Educação, Saúde, Previdência Social, Assistência Social,
Radiodifusão Sonora e de Sons e Imagens), e, por último, d) serviços de
prestação não obrigatória pelo Estado, mas não os prestando é obrigado
a promover-lhes a prestação, tendo, pois que outorgá-los em concessão
ou permissão a terceiros (art. 21, caput e incisos XI e XII da CF de
1988).
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Como se pode ver, existem claras limitações
constitucionais para caracterização de um serviço prestado pelo
Estado como sendo um serviço público propriamente dito. Do
mesmo modo, em relação à contratação e execução das obras
públicas. Nessa medida, por mais que queira e possa até estar bemintencionado, o gestor público não poderá designar uma atividade
privada qualquer, como sendo serviço público ou como pertinente a uma
alegada política pública, tampouco a qualificação de uma edificação
como sendo obra pública. Para tanto, a referida atividade deverá estar
prevista em lei, que respeite o devido processo legal formal, e,
principalmente substancial (respeito aos limites expressos postos pelo
legislador constituinte) submetendo-se ao regime próprio do Direito
Público, que é o Regime Jurídico-Administrativo.
Nem mesmo o legislador ordinário possui liberdade plena
para alçar determinada atividade à condição de serviço público, sob
pena de frustração da vontade do constituinte originário. Não é por outra
razão que a prática constitucional se ocupa em estabelecer limites bem
estreitos para o poder de disposição das verbas públicas, especialmente,
quando o Executivo pretende direcioná-las em favor da iniciativa
privada. Importa destacar que o Estado só pode atuar, como empresário,
no âmbito econômico, nos casos expressos pela Carta Constitucional de
1988, sendo que as atividades respectivas não são qualificáveis como
serviços públicos. É o que consta do art. 173 da CF de 1988, segundo o
qual, ressalvados os casos de monopólio estatal estabelecidos na própria
matriz constitucional, a exploração direta da atividade econômica, pelo
Estado só é admitida, quando motivada por questões de Segurança
Nacional ou relevantes interesses coletivos, desde que devidamente
definidos em lei.
Esta diferenciação é crucial para o deslinde da presente
controvérsia. Precisamos ter bem presente a necessária distinção entre o
setor típico do Estado (o do Serviço Público) e o setor reservado à
exploração dos particulares (Domínio Econômico), especialmente, hoje,
quando as empresas estatais, centrais a Economia Brasileira e, muito
especialmente, aos Sistemas Financeiros Nacional e Internacional, como
o é a Caixa Econômica Federal (CEF), atuam como verdadeiros braços
executivos dos programas de Governo, ao mesmo tempo que, também,
exploram as atividades econômicas que lhe são típicas (como a
atividade bancária), o que submete as correspondentes movimentações a
regimes jurídicos diversos (regime de Direito Público e regime de
Direito Privado). Especialmente, após a edição da Emenda
Constitucional n° 19, de 04.06.1998, que deu nova redação ao art. 22,
inciso XXVII da CF de 1988. Na realidade, quando uma sociedade de
economia mista ou uma empresa pública se dedicam, a teor das
disposições do art. 173 da CF de 1988, à exploração de atividades
econômicas relativas à produção ou comercialização de bens ou de
prestação de serviços, elas se ocupam de atividades completamente
diferentes daquelas que estão compreendidas na noção de Serviço
Público.

https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=711517843040872421318578403170&evento=711… 106/135

15/02/2018

Evento 415 - SENT1

Sendo assim, se uma empresa estatal for prestadora de um
serviço público ou se ela for a executora oficial de uma política pública
governamental, todos os atos respectivos a tais finalidades ficarão sob a
influência do Direito Público, do mesmo modo como ocorreria com um
particular concessionário de serviço público. Os contratos que tais
empresas estatais firmarem para atendimento das finalidades a que estão
legalmente prepostas, do mesmo modo que os atos praticados pelas
estatais encarregadas da promoção de obras públicas, são contratos
administrativos, nos mesmos termos e condições daqueles que são
firmados pela Administração Direta, o que as obriga a adotar o
procedimento pré-contratual da licitação.
A sustentação legal para tal exigência pode ser encontrada
no art. 37, caput e inciso XXI da CF de 1988 (dever de licitar para a
Administração direta e indireta, quando pretenda contratar obras,
serviços e adquirir ou alienar bens) e no art. 1°, parágrafo único da Lei
n° 8.666/1993 que, do mesmo modo, impõe a disciplina das licitações e
contratos na Administração Federal às estatais. Nesse sentido:
"A administração bem como os licitantes estão vinculados aos termos
do edital (art. 37, XXI, da CB/1988 e arts. 3°, 41 e 43,V, da Lei
8.666/1993), sendo-lhes vedado ampliar o sentido de suas cláusulas,
de modo a exigir mais do que nelas previsto".
(RMS 24.555 AgR, Relator Ministro Eros Grau, j. 21.02.2006, 1ªT, DJ
de 31.03.2006).

A recente Lei n° 13.303, de 30.06.2016 (Novo Estatuto
Jurídico para Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e
suas Subsidiárias, suas Controladas e Sociedades de Propósito
Específico) foi instituída para disciplinar, juridicamente, as sociedades
de economia mista e as empresas públicas exploradoras de atividades
econômicas de produção ou comercialização de bens ou de prestações
de serviços, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de
monopólio da União ou seja de prestação de serviços públicos, suas
subsidiárias e, inclusive, sociedades de propósito específico, por elas
controladas. Além de defini-las, regulou minuciosamente os temas das
licitações e contratos, contemplando, entre outras, normas específicas
para obras e serviços. Ou seja, especialmente, nos casos das empresas
públicas federais, ainda que dotadas de personalidade jurídica de Direito
Privado, criadas por lei e com patrimônio próprio, estas têm seu capital
social integralmente detido pela União Federal, pelos Estados, pelo
Distrito Federal e pelos Municípios, o que maximiza a importância dos
padrões de moralidade e transparência que os procedimentos de
licitações pretendem assegurar.
O referido Diploma enfatiza, no art. 2°, que a exploração
da atividade econômica pelo Estado será exercida por meio de
empresa pública, de sociedade de economia mista e de suas subsidiárias.
Além disso, a constituição de empresa pública e de sociedade de
economia mista dependerá de prévia autorização legal que indique, de
forma clara, relevante interesse coletivo ou imperativo de Segurança
Nacional, nos termos do art. 173 da CF de 1988. Do mesmo modo, a
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criação de suas subsidiárias depende de autorização legislativa, bem
como a participação de qualquer uma delas em empresa privada, cujo
objeto social deve estar relacionado ao da investidora, a teor do art. 37,
caput e inciso XX da CF de 1988.
O Novo Estatuto das empresas estatais supramencionado
estabelece, expressamente, no art. 31, caput e parágrafos, as disposições
de caráter geral sobre as licitações e os contratos celebrados por
empresas públicas e sociedades de economia mista, pontuando que estes
se destinam a assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, evitando
operações que possam caracterizar sobrepreço ou superfaturamento,
devendo observar os princípios da impessoalidade, da moralidade, da
igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da
economicidade, da vinculação ao instrumento convocatório, da obtenção
da competitividade e do julgamento objetivo
A partir dessas concepções legais que independem de
acertos de bastidores e de ideologias político-partidárias, fica um pouco
difícil de entender a natureza jurídica deste contrato de financiamento
firmado entre a autodenominada Sociedade de Propósito Específico SPE - Arena Itaquera S.A. e a CEF, pois as relações jurídicas dele
resultantes correspondem a uma mistura de regimes bastante
incompreensível para os juristas. Explicando melhor, é muito difícil
entender que, a partir de verbas públicas de programas sociais (ou
seja, verbas públicas com destinação específica), uma empresa pública
federal conceda financiamento a uma empresa privada, com fins
lucrativos, para que ela promova obras (construção de um estádio de
futebol) relacionadas à exploração das atividades econômicas que lhe
são típicas (o milionário segmento do futebol profissional), atividades
essas completamente distintas do que se possa entender minimamente
por serviço público ou mesmo do que se possa conceber como
relacionado aos planos de execução de políticas públicas ou de
construções de obras públicas. Muito menos, pode-se entender quais
seriam os relevantes interesses coletivos ou os imperativos de Segurança
Nacional que poderiam justificar tal aporte de recursos públicos em
favor de um setor tipicamente privado.
Ainda que os requeridos insistam no apoio das Resoluções
emitidas pelas Empresas Públicas Federais - e por mais importantes que
sejam as normas de natureza infralegal -, o fato é que este caso tem de
ser, necessariamente, examinado à luz do Regime JurídicoAdministrativo, o qual é integrado pela sólida e tradicional legislação
constitucional e legal de Direito Público. Nessa linha de pensamento,
passando à análise da legislação relacionada a Copa do Mundo de
2014, observa-se, em primeiro plano, a edição da chamada Lei Geral da
Copa (Lei n° 12.663, de 05.06.2012), a qual, na realidade, vinculou,
além deste grande acontecimento, outros três eventos mundiais no
Brasil, como a Jornada Mundial da Juventude de 2013, a Copa das
Confederações de 2013 e os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de
2016.
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A leitura do referido texto legislativo demonstra a
preocupação do legislador ordinário com questões relativas aos direitos
de propriedade industrial, mais precisamente, os de titularidade da FIFA
(alto renome e marcas notórias), estabelecendo uma série de deveres e
procedimentos ao INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) e a
União Federal, inclusive, entre elas, o estabelecimento de áreas de
restrição comercial e vias de acesso, favorecendo àquela entidade
internacional. Do mesmo modo, a lei assegurou a FIFA a titularidade
exclusiva de todos os direitos relacionados às imagens, aos sons e às
outras formas de expressão dos eventos, incluindo os de explorar,
negociar, autorizar e proibir suas transmissões e retransmissões. Há,
também, expressa disposição que assegura a FIFA o poder exclusivo de
autorizar a transmissão, a retransmissão ou a exibição, por qualquer
meio de comunicação, de imagens ou sons dos Eventos. Não bastasse,
foi assegurado a FIFA o direito exclusivo sobre credenciamento para
acesso aos locais oficiais das competições, também, em relação aos
representantes da Imprensa, o que é, no mínimo, surpreendente, diante
do paradigma democrático que valoriza a Imprensa livre.
A referida Lei Geral da Copa também estabeleceu uma
série de sanções suplementares às previstas no próprio Código Civil
Brasileiro (Lei n° 10.406, de 10.03.2002), novamente, garantindo a
FIFA a plena indenização de possíveis danos e de lucros cessantes, por
eventuais práticas de terceiros que pudessem prejudicar seus
elevadíssimos interesses, como consta no art. 16, caput e incisos do
referido Diploma legal. Não bastasse, nos artigos 22 a 24 da mencionada
Lei Geral da Copa, restou afirmado que a União Federal responderia
objetivamente por danos causados, por ação ou omissão, a FIFA, seus
representantes legais, empregados ou consultores, na forma do art. 37,
§6° da Constituição Federal de 1988.
O legislador ordinário parece ter se preocupado bastante
também com as questões relativas aos vistos de entrada e das permissões
de trabalho para os membros da FIFA, seus convidados, amigos,
comitês, pessoas ligadas às suas empresas controladas, parceiros
comerciais, entre outros, ainda que nossa Nação conte com um aporte
significativo de normas legais e infralegais que regulem tal matéria, isso
sem falar nas inestimáveis contribuições que a Polícia Federal e o
Exército Brasileiro têm dado aos problemas da imigração, mesmo que
para acessos eventuais e temporários, como os que ocorrem, entre outras
situações, nas ocasiões festivas, culturais e de entretenimento
internacionais que o Brasil, como potência social, econômica e cultural,
de protagonismo indiscutível, tradicionalmente, toma parte ou sedia, há
décadas.
A Lei Geral da Copa estabeleceu previsão de
exclusividade, a FIFA, no que diz respeito à fixação do preço dos
ingressos a serem comercializados no território nacional, bem como da
forma como isso deveria ocorrer. A referida Lei também tem
disposições que demonstram preocupação, esta sim realmente
importante, com os ex-atletas que participaram das competições
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mundiais anteriores, especialmente, aqueles que se encontram em
situação atual de vulnerabilidade social junto com as respectivas
famílias.
O Diploma em tela foi alvo da ADI (ação direta de
inconstitucionalidade) n° 4.976/DF, proposta pelo eminente
Procurador-Geral da República da época, impugnando seus artigos 23,
37 a 47 e 53, sendo Relator do feito o Ministro Ricardo Lewandowski.
A conclusão do Plenário da Suprema Corte foi, por maioria, pela
improcedência da ação. A decisão foi assim ementada:
“EMENTA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ARTS. 23, 37 A 47 E 53 DA LEI 12.663/2012 (LEI GERAL DA
COPA). EVENTOS DA COPA DAS CONFEDERAÇÕES FIFA 2013 E
DA COPA DO MUNDO FIFA 2014. ASSUNÇÃO PELA UNIÃO,
COM SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS, DOS EFEITOS DA
RESPONSABILIDADE CIVIL PERANTE A FIFA POR DANOS EM
INCIDENTES OU ACIDENTES DE SEGURANÇA. OFENSA AO
ART. 37, §6°, DA CF, PELA SUPOSTA ADOÇÃO DA TEORIA DO
RISCO INTEGRAL. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE PRÊMIO
EM DINHEIRO E DE AUXÍLIO ESPECIAL MENSAL AOS
JOGADORES CAMPEÕES DAS COPAS DO MUNDO FIFA DE
1958, 1962 E 1970. ARTS. 5°, CAPUT; 19, III, E 195, §5°, TODOS
DA CF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE E AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO DA FONTE DE CUSTEIO TOTAL. ALEGAÇÕES
REJEITADAS. ISENÇÃO CONCEDIDA A FIFA E A SEUS
REPRESENTANTES DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS
DEVIDAS AOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO.
ART. 150, II, DA CF. AFRONTA À ISONOMIA TRIBUTÁRIA.
INEXISTÊNCIA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
I – A disposição contida no art. 37, §6°, da Constituição Federal não
esgota a matéria relacionada à responsabilidade civil imputável a
Administração, pois, em situações especiais de grave risco para a
população ou de relevante interesse público, pode o Estado ampliar a
respectiva responsabilidade, por danos decorrentes de sua ação ou
omissão, para além das balizas do supramencionado dispositivo
constitucional, inclusive, por lei ordinária, dividindo os ônus
decorrentes dessa extensão com toda a sociedade.
II – Validade do oferecimento pela União, mediante autorização
legal, de garantia adicional, de natureza tipicamente securitária, em
favor de vítimas de danos incertos decorrentes dos eventos
patrocinados pela FIFA, excluídos os prejuízos para os quais a
própria entidade organizadora ou mesmo as vítimas tiverem
concorrido. Compromisso livre e soberanamente contraído pelo
Brasil à época de sua candidatura para sediar a Copa do Mundo
FIFA 2014.
III – Mostra-se plenamente justificada a iniciativa dos legisladores
federais – legítimos representantes que são da vontade popular – em
premiar materialmente a incalculável visibilidade internacional
positiva proporcionada por um grupo específico e restrito de atletas,
bem como em evitar, mediante a instituição de pensão especial, que a
extrema penúria material enfrentada por alguns deles ou por suas
famílias ponha em xeque o profundo sentimento nacional em relação
às seleções brasileiras que disputaram as Copas do Mundo de 1958,
1962 e 1970, as quais representam, ainda hoje, uma das expressões
mais relevantes, conspícuas e populares da identidade nacional.
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IV – O auxílio especial mensal instituído pela Lei 12.663/2012, por
não se tratar de benefício previdenciário, mas, sim, de benesse
assistencial criada por legislação especial para atender demanda de
projeção social vinculada a acontecimento extraordinário de
repercussão nacional, não pressupõe, à luz do disposto no art. 195,
§5°, da Carta Magna, a existência de contribuição ou a indicação de
fonte de custeio total.
V – É constitucional a isenção fiscal relativa a pagamento de custas
judiciais, concedida por Estado soberano que, mediante política
pública formulada pelo respectivo governo, buscou garantir a
realização, em seu território, de eventos da maior expressão, quer
nacional, quer internacional. Legitimidade dos estímulos destinados
a atrair o principal e indispensável parceiro envolvido, qual seja, a
FIFA, de modo a alcançar os benefícios econômicos e sociais
pretendidos.
VI – Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente”.

Tendo o Supremo dado a palavra final sobre a
constitucionalidade da mencionada Lei, nada resta senão acatarmos a
decisão respectiva. Contudo, ainda que assim o seja, as boas Faculdades
de Direito brasileiras nos ensinam que o estudo dos votos
correspondentes se traduz em fonte rica de conhecimento. Nesse
sentido, o voto divergente foi da lavra do nobre Ministro Joaquim
Barbosa, o qual, mesmo concordando com as disposições relacionadas
à proteção legal daqueles atletas que, hoje, se encontram em situações
de dificuldades e que participaram de várias copas do mundo nas quais
nosso País teve êxito, apontou falhas no mencionado Diploma legal,
sendo que suas considerações merecem destaque, pela lucidez da
avaliação jurídico-constitucional. Segundo Sua Excelência:
“(...) Agora, a minha divergência, em relação a todos os demais votos
já proferidos, diz respeito à concessão de isenções. A concessão de
isenções fiscais a entidades e empresas privadas envolvidas no
evento, a meu ver, viola tanto o princípio da isonomia como a
imprescindibilidade de motivação idônea para qualquer tipo de
exoneração fiscal. Todas as entidades privadas envolvidas no evento
são sabidamente dotadas de uma gigantesca capacidade
contributiva; não há dúvida quanto a isso.
A exploração do futebol nos dias atuais gera sabidamente riquezas
vultosas, pouco se sabe para quem. Somam-se, nesse negócio, a
cessão onerosa de direitos de transmissão de imagem e de som, o
licenciamento de todo tipo de mercadoria, a promoção de
propaganda e ‘marketing’, as concessões para a exploração dos
locais e serviço e de fornecimento de alimentação e talvez o menos
rentável de todos, que é a venda dos ingressos. Essa é a atividade,
provavelmente, menos rentável.
Diante desse enorme potencial de geração de riqueza privada, a
desoneração trazida no art. 53, que é mínima se confrontada com
outras desonerações que não estão em debate nesta ação direta,
parece-me que a desoneração trazida não pode ser baseada, pura e
simplesmente, em estimativas imprecisas e inconsistentes sobre o
retorno direito ou indireto à população. Um dos Colegas, acho que o
Ministro Gilmar Mendes, falou dos benefícios imateriais que um
evento desse porte pode trazer. Mas eu acho que o eminente
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Advogado-Geral da União ficou nos devendo uma continha mais
precisa sobre o balanceamento entre todos os investimentos e todas
essas exonerações gigantescas que estão sendo concedidas, das quais
esse artigo 53 é apenas a ponta do iceberg.
E por força da falta de motivação idônea, inúmeras empresas
brasileiras e estrangeiras, que não participam da exploração
profissional do futebol, também criam e mantêm atividades
lucrativas, geram quantidade enorme de empregos, e nem por isso
recebem, qualquer tipo de exoneração ou alívio na sua carga
tributária.
Portanto, por entender que falta uma motivação idônea para essa
desoneração, eu, divergindo minimamente, como já disse, do voto do
Relator, voto pela inconstitucionalidade do artigo 53, aquele que diz
que a FIFA e as suas subsidiárias no Brasil, seus representantes
legais, consultores e empregados são isentos do adiantamento de
custas, emolumentos, caução, etc. (...)
(...) Aqui, o que está em jogo é a capacidade contributiva de toda
essa organização e os seus satélites, que vão ganhar bilhões de
reais. E nós, brasileiros, vamos ficar com a conta. Mas não é nesta
ação, aqui, em que isto está sendo discutido. Não é nesta. É na outra
ação, que provavelmente não será julgada por este Supremo Tribunal
Federal, a tempo, porque ela não está preparada, os autos se
encontram com a Procuradoria-Geral da República. Esta ação, isso é
broutille, como diriam os franceses. Conceder pensões a ex-atletas,
custas ou despesas processuais, como bem distinguiu o ilustre
Ministro Lewandowski, isso é de importância menor. O que é
importante é o País, é saber a dimensão das vantagens e benesses
que estão sendo concedidas a uma entidade privada cujo controle
ninguém conhece”. (Grifei).

Como se pode ver, o eminente Ministro Joaquim
Barbosa colocou o dedo na ferida, ao salientar que estamos tratando,
sim, de um evento bastante importante para qualquer país que o
albergue. Não menos importante é a chance singular de empresas
privadas internacionais contarem com o Brasil para concretizarem seus
eventos altamente lucrativos. Contudo, em absoluto, isso não pode
corresponder a uma conduta cega às disposições de Direito Público,
justificando-se toda e qualquer conduta discrepante dos gestores da
Nação, como necessária à atração de oportunidades de crescimento
econômico. Ao menos, não, em uma democracia constitucional, na qual
a ordem econômica se assenta no respeito à sólida ordem jurídica.
De qualquer modo, não encontramos na Lei Geral da
Copa, ainda, o substrato jurídico adequado para analisar as peças
contratuais, ora combatidas nesta ação constitucional, na medida em que
ela se ocupou em normatizar questões estranhas aos temas que
envolvem as contratações do setor privado com o setor público. Mas,
nem por isso, estamos juridicamente desassistidos, uma vez que o bom
Direito Administrativo Brasileiro conta com um suporte legislativo
consistente e que permitirá uma avaliação realista da presente
contratação, dentro dos limites postos pelo próprio objeto jurídico aqui
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deduzido. Na realidade, são leis centrais e que deveriam ser do pleno
conhecimento daqueles que orientam as contratações administrativas
que envolvem os financiamentos a partir de verbas públicas.
Isso porque, ao contrário dos particulares, o Poder Público
não dispõe de ampla liberdade, quando pretende adquirir, alienar, locar
bens, contratar a execução de obras e/ou serviços. Antes de firmar
qualquer avença, o Poder Público tem de, necessariamente, adotar um
procedimento preliminar, rigorosamente previsto em lei, chamado de
licitação. Nesse sentido, em atenção ao art. 37, caput e inciso XXI da
CF de 1988, o qual contém os importantes limites a quaisquer normas
infraconstitucionais que regulem licitações e contratos administrativos,
cabe mencionar exemplar decisão do Supremo Tribunal Federal (STF):
“Não podem a lei, o decreto, os atos regimentais ou instruções
normativas, e muito menos acordo firmado entre as partes, superporse a preceito constitucional, instituindo privilégios para uns em
detrimento de outros, posto que além, de odiosos e iníquos, atentam
contra os princípios éticos e morais que precipuamente devem reger
os atos relacionados com a administração pública. O art. 37, XXI, da
CF, de conteúdo conceptual extensível primacialmente aos
procedimentos licitatórios, insculpiu o princípio da isonomia
assecuratória da igualdade de tratamento entre todos os
concorrentes, em sintonia com o seu caput – obediência aos critérios
da legalidade, impessoalidade e moralidade e ao de que todos são
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”. (STF, MS
n° 22.509, Relator Ministro Maurício Corrêa, j. 26.09.1996, P, DJ de
04.12.1996).

Sendo assim, a licitação pode ser entendida como aquele
procedimento administrativo, o qual as entidades governamentais devem
promover, abrindo disputa entre os interessados que queiram, com elas,
travar determinadas relações de conteúdos patrimoniais, escolhendo a
proposta mais vantajosa às conveniências públicas. Por conseguinte,
temos de lidar com as noções de competição, de isonomia, isso sem
falar nos necessários atributos e aptidões essenciais ao bom
cumprimento das obrigações que serão assumidas. Por essas razões, o
procedimento de licitação comporta duas fases basais: a habilitação e o
julgamento da melhor proposta. Além disso, como, para o Direito
Público Brasileiro, as concessões e permissões de serviços públicos e as
concessões de obras públicas são considerados contratos, a mesma regra
que exige a prévia licitação fica valendo, como determinado no próprio
artigo 175 da CF de 1988.
Em uma definição simples, podemos conceituar a licitação
como o procedimento administrativo pelo qual uma pessoa
governamental, pretendendo alienar, adquirir ou locar bens, realizar
obras ou serviços, outorgar concessões, permissões de obra, serviço ou
de uso exclusivo de bem público, segundo condições por ela estipuladas
previamente, convoca interessados na apresentação de propostas, a fim
de selecionar a que se revele mais conveniente em função de parâmetros
antecipadamente estabelecidos e divulgados. Nessa toada, são atendidas
as exigências de princípios, valores e normas esculpidas na Carta
Constitucional de: proteção aos interesses públicos e recursos
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governamentais; respeito aos princípios da isonomia e impessoalidade, e
respeito à probidade administrativa (art. 37, caput e art. 85, caput e
inciso V da CF de 1988). A conclusão do procedimento de licitação é a
condição para que o Poder Público possa contratar, desde que o faça
com o ofertante da proposta vencedora, sob pena de nulidade da peça
contratual respectiva.
A competência para legislar sobre licitações e contratos
administrativos pertence a União Federal, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios. Mas, em relação às normas gerais, compete
apenas a União Federal legislar sobre o assunto, como preconiza o art.
22, caput e inciso XXVII da CF de 1988. Precisamente, na órbita
federal, a matéria é regida pela Lei n° 8.666, de 21.06.1993 e alterações,
que, do mesmo modo, veicula as normas gerais obrigatórias em todo o
País, em que pese haver algumas leis que disciplinem situações
particulares, como, por exemplo, as licitações relativas às micro ou
pequenas empresas (Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006); as
licitações relativas às telecomunicações, e as relacionadas a Agência
Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, entre outras. Mas,
como regra, as normas gerais impostas às licitações em todo o Brasil
estão previstas na referida Lei n° 8.666/1993 e alterações.
No art. 3° da Lei n° 8.666/1993 e alterações, constam
seus princípios de regência: da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa,
da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e de
todos os demais princípios informadores do Direito Administrativo que
lhes são correlatos. Em síntese, o procedimento de licitação deve estar
pautado pelas garantias da competitividade, da isonomia, da plena
publicidade, do respeito às condições fixadas no edital ou instrumento
convocatório, e da necessária abertura e transparência que viabilize a
fiscalização do itinerário pelos participantes.
Além disso, por força de comando constitucional expresso
(art. 37, caput e inciso XXI da CF de 1988), estão obrigados à
licitação pública, tanto as pessoas de Direito Público de capacidade
política, quanto as entidades de suas Administrações indiretas, ou seja,
autarquias, sociedades de economia mista, fundações governamentais e ao que mais interessa ao presente julgamento - empresas públicas. Nessa
linha, a Lei nº 8.666/1993 e alterações, no art. 1° e parágrafo único,
estatui normas aplicáveis aos Três Poderes e que, a ela, estão sujeitos os
órgãos da Administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as
fundações públicas, as sociedades de economia mista, as empresas
públicas e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela
União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
A própria Lei n° 8.666/1993 e alterações, no seu art. 24,
arrolou os casos em que a licitação seria dispensável, entre eles,
exemplificativamente, podemos citar: obras, serviços, compras e
alienações de modesto valor; casos de emergência ou calamidade
pública; possibilidade de comprometimento da segurança nacional;
compra ou locação de imóvel, destinado ao atendimento de finalidades
https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=711517843040872421318578403170&evento=711… 114/135

15/02/2018

Evento 415 - SENT1

precípuas da Administração, cujas necessidades de localização e
instalação condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível
com o de mercado; aquisição de bens e insumos destinados
exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica com recursos
concedidos pela CAPES, FINEP, CNPq; na celebração de contrato de
programa com ente da Federação ou com entidade de sua Administração
indireta para a prestação de serviços públicos de forma associada nos
termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio
de cooperação; entre outros. Analisando a longa lista, observa-se que as
hipóteses elencadas estão relacionadas às prestações de serviços
públicos ou às obras públicas, ou aos meios e insumos necessários para
concretizá-los. Ou seja, são casos relativos ao cumprimento de
interesses jurídicos prestigiados pelo sistema normativo e aos quais a
Administração Pública tem o dever de dar provimento.
A sempre presente Lei das Licitações (Lei n° 8.666, de
21.06.1993 e alterações), válida e eficaz, a qual rege os contratos
administrativos em geral, que não se caracterizem como concessões
‘comuns’, ‘patrocinadas’ ou ‘administrativas’, ganhou a companhia da
Lei do Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC – (Lei
n° 12.462, de 04.08.2011), que a aprimorou para as circunstâncias
específicas destes episódios internacionais que tiveram sede no País,
citados acima. Além disso, contamos com a Lei n° 8.987, de 13.02.1995
e demais leis correlatas que regem as concessões e permissões ‘comuns’
de serviços e concessões de obras públicas.
Em que pesem algumas inovações pontuais, a Lei do
Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) não abriu mão
dos princípios, regras e valores informadores do Regime JurídicoAdministrativo, os quais, tradicionalmente, vêm regulando a
intervenção do Estado no domínio econômico, bem como as demais
relações negociais que o Poder Público possa travar com os particulares
na busca da realização de suas atividades essenciais. Um exemplo claro
disso encontramos, na dicção do art. 1°, §1°, da Lei do RDC, onde estão
esboçados os mais elevados objetivos deste regime diferenciado, entre
eles, aqueles que asseguram a competitividade e o tratamento isonômico
para os participantes da licitação, de modo que haja sempre a seleção da
proposta mais vantajosa para a Administração Pública. Tal previsão é
mais do que clássica no âmbito do Direito Administrativo Brasileiro. Do
mesmo modo, as regras aplicáveis às licitações no âmbito do RDC,
previstas na Seção II do Capítulo I da Lei n° 12.462/2011,
estabelecem, na boa linha das expectativas jurídicas formadas no
contexto do Direito Público, que o objeto da licitação seja definido, de
forma clara e precisa, no instrumento convocatório, vedadas
especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, que possam
comprometer a neutralidade e lisura do concurso.
Na Seção III do referido Capítulo I da Lei do RDC,
consta, claramente, no art. 39, que os contratos administrativos
celebrados sob este regime diferenciado serão regidos pelas normas da
Lei n° 8.666, de 21.06.1993 (ressalvadas as regras específicas que
caracterizam o referido regime). Mais adiante, na Seção V da Lei do
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RDC, são fixadas as hipóteses que justificam a aplicação de sanções
administrativas, como, por exemplo, nos casos de fraudes à licitação ou
prática de atos fraudulentos na execução dos contratos, ou ainda, o de
dar causa à inexecução total ou parcial de contratos. Tudo, sem prejuízo
da aplicação de sanções administrativas, criminais e demais regras
previstas no Capítulo IV da Lei n° 8.666/1993 e alterações, e que são
aplicáveis às licitações e aos contratos regidos pela Lei do RDC.
Em adição aos referidos Diplomas, há a famosa Lei da
Parceria Público-Privada (Lei da PPP), a Lei n° 11.079, de
30.12.2004, criadora de uma nova espécie de concessão de serviço ou
obra pública, estabelecendo normas gerais de licitações e contratos,
aplicáveis aos órgãos da Administração Pública direta dos Poderes
Executivo e Legislativo, aos fundos especiais, às autarquias, às
fundações públicas, às empresas públicas, às sociedades de economia
mista, e às demais entidades controladas direta ou indiretamente pela
União Federal, Estados, Distrito Federal e Municípios. De acordo com
seu art. 2°, o contrato administrativo de concessão se dá, ou na
modalidade ‘patrocinada’ ou na modalidade ‘administrativa’. Além
das normas da Lei da PPP, incidem, também, sobre este tipo contratual,
as disposições insertas nos artigos 21, 23, 25 e 27 a 39 da já
mencionada Lei n° 8.987/95 e art. 31 da Lei n° 9.074/95.
De acordo com a Lei n° 11.079/2004, as Parcerias
Público-Privadas (PPP’s) são consideradas modalidades de concessões
de serviços públicos. Por conseguinte, o objeto de uma parceria
público privada só pode ser a prestação de um serviço público ou de
obra pública (prestação de utilidade ou comodidade material fruível
singularmente pelos administrados). Nesse enfoque, não são legalmente
admitidas as referidas parcerias, quando o objeto material
respectivo for estranho à natureza de serviço público ou de obra
pública.
A modalidade ‘administrativa’ da Parceria PúblicoPrivada, de acordo com a lei, é o contrato de prestação de serviços,
ainda que possa envolver também a execução de obras ou o
fornecimento de bens e equipamentos, em que a Administração Pública
é apresentada como a usuária direta ou indireta deles. Quanto ao
particular, na parceria administrativa, ele se remunera exclusivamente
por tarifas do referido serviço público. Já na modalidade ‘patrocinada’,
o concessionário (denominado de parceiro privado) é remunerado, em
parte por tarifas, em parte por pagamentos que o Poder Público
(designado como parceiro público) lhe faz.
A mencionada Lei n° 11.079/2004 concede benefícios
mais vantajosos aos parceiros privados do que aqueles que são
concedidos aos contratados de modo geral, como, por exemplo, a
longevidade de contratos por até 35 (trinta e cinco) anos de existência,
enquanto que os firmados com base na Lei n° 8.666/1993 e alterações
duram apenas 5 (cinco) anos prorrogáveis por mais 1 (um) ano. Os
contratados, também, contam com garantias que os demais contratos em
geral não prevêem, como: vinculação de receitas, instituição de fundos
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especiais previstos em lei, contratação de seguro-garantia com
companhias seguradoras não controladas pelo Poder Público, garantias
prestadas por organismos financeiros internacionais ou instituições
financeiras não controladas pelo Poder Público, ou, ainda, por fundo
garantidor ou empresa estatal criada para esta finalidade.
A Lei, do mesmo modo, estabeleceu mecanismos privados
para resolução das eventuais disputas entre os parceiros, inclusive, a
arbitragem, o que, na realidade, é impossível nos contratos
administrativos em geral, especialmente, naqueles que veiculam as
concessões de serviços ou obras públicas, independente da natureza da
modalidade contratual, na medida em que está em jogo o interesse
público, que não é – nunca foi – ‘bem disponível’ ou ‘algo fantasioso’
ou ‘algo abstrato’ ou ‘mera ficção’, mas, sim, ‘res extra commercium’,
fato este intransponível, ao menos no contexto jurídico de um Estado
Constitucional, e que remete a decisão, necessariamente, ao escrutínio
do Poder Judiciário.
O parceiro privado, por imposição legal, deverá estar
constituído sob a forma de ‘sociedade de propósito específico’, a teor
do art. 9° da Lei n° 11.079/2004, o qual vale transcrição:
“Art. 9°. Antes da celebração do contrato, deverá ser constituída
sociedade de propósito específico, incumbida de implantar e gerir o
objeto da parceria.
§1°. A transferência do controle da sociedade de propósito específico
estará condicionada à autorização expressa da Administração
Pública, nos termos do edital e do contrato, observado o disposto no
parágrafo único do art. 27 da Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de
1995.
§2°. A sociedade de propósito específico poderá assumir a forma de
companhia aberta, com valores mobiliários admitidos à negociação
no mercado.
§3°. A sociedade de propósito específico deverá obedecer a padrões
de governança corporativa e adotar contabilidade e demonstrações
financeiras padronizadas, conforme regulamento.
§4°. Fica vedado à Administração Pública ser titular da maioria do
capital votante das sociedades de que trata este Capítulo.
§5°. A vedação prevista no §4° deste artigo não se aplica à eventual
aquisição da maioria do capital votante da sociedade de propósito
específico por instituição financeira controlada pelo Poder Público
em caso de inadimplemento de contratos de financiamento”.

Aqui, precisamos estar bem atentos para a definição
jurídica da sociedade de propósito específico. Não basta batizarmos
uma pessoa jurídica de direito privado qualquer com este nome para que
ela se torne automaticamente uma sociedade de propósito específico.
Antes, ela terá de guardar as características fixadas na Lei das
Parcerias Público-Privadas (Lei das PPP’s). Nesse enfoque, de
acordo com o dispositivo legal supratranscrito, a implantação e gestão
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do objeto da parceria (que só pode ser a prestação de serviço público ou
de obra pública) serão efetuados por sociedade de propósito específico,
constituída antes da celebração do contrato, a qual poderá assumir a
forma de companhia aberta com valores mobiliários negociáveis no
mercado de balcão. É vedado ao Poder Público deter a maioria de suas
ações. Salvo, quando sua aquisição for efetuada por instituição
financeira controlada pelo Poder Público em face da inadimplência de
contratos de financiamento.
No caso envolvendo os financiamentos públicos, como
este ora em discussão, ainda que as empresas que passaram a gerir os
negócios dos principais clubes brasileiros de futebol tenham se
autodenominado de sociedades de propósito específico (SPE's), elas, na
realidade jurídica, não se aproximam minimamente da configuração
legal desta modalidade empresarial, como definido na Lei das
Parcerias Público-Privadas (Lei das PPP's). E isso vale para todas as
SPE's ligadas aos estádios de futebol financiados pelo Programa
BNDES PROCOPA Arenas 2014. Tal constatação decorrente desta
específica instrução probatória só vem demonstrar a preeminente
necessidade de investigações mais aprofundadas, a cargo das
autoridades respectivas, como o Ministério Público Federal (MPF), a
Polícia Federal e o Tribunal de Contas da União (TCU), relativamente a
este ambicioso e caríssimo programa governamental, o qual, no que
tange às concessões de financiamento para construções e reformas de
estádios de futebol, tanto se distancia de qualquer compreensão
juridicamente possível, para o que seja uma política pública, no contexto
do Estado Democrático de Direito.
Oportuno enfatizar que há, do mesmo modo, a exigência
de processos de licitação, também, no âmbito das Parcerias PúblicoPrivadas, de acordo com o que consta nos artigos 10 a 13 da Lei n°
11.079/2004. E esta se dá sempre por concorrência, obedecendo,
fundamentalmente, ao procedimento tradicional previsto na Lei n°
8.666/1993 e alterações combinada a Lei n° 8.987, de 13.02.1995 (Lei
das Concessões de Serviços Públicos e de Obras Públicas e das
Permissões de Serviços Públicos). Além disso, o objeto da Parceria
Público-Privada deverá estar previsto no Plano Plurianual em vigor na
esfera governamental correspondente e as despesas implicadas, para o
Poder Público, hão de se conter nas condições e limites derivados da Lei
de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101, de
04.05.2000). A minuta do edital deverá ser submetida à consulta
pública, abrindo-se um prazo mínimo de 30 (trinta) dias para
recebimento de sugestões.
Este caso revelou que o referido programa governamental
ignorou a sólida legislação administrativa brasileira que impõe esta fase
pré-contratual denominada de licitação, como requisito essencial de
validade jurídica para qualquer contratação que envolva o aporte de
recursos públicos. Na verdade, ficaram em aberto muitos
esclarecimentos que seriam devidos pelos gestores das verbas públicas,
sobre os contratos que, autorizados pelo programa governamental
denominado BNDES - PROCOPA Arenas 2014, direcionaram
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financiamentos para construções e reformas de estádios de futebol,
favorecendo determinadas e específicas construtoras, desprezando, por
completo, a necessidade legal de se abrir, previamente, um certame
capaz de assegurar a igualdade de tratamento (isonomia) entre possíveis
agentes econômicos capacitados para realizar tais obras. Não pode haver
dúvida que, juridicamente, só a partir de um amplo processo de
licitação, a instrumentalizar a seleção da proposta mais vantajosa para a
Administração, é que poderia restar assegurada a igualdade de todos os
possíveis candidatos que pretendessem acessar às respectivas
contratações com o Poder Público.
Vale lembrar imperativo legal constante no art. 2°, caput e
parágrafo único da Lei n° 8.666/1993 e alterações, segundo o qual:
"Art. 2°. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras,
alienações, concessões, permissões e locações da Administração
Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente
precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.
Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e
qualquer ajuste entre órgão ou entidade da Administração Pública e
particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de
vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a
denominação utilizada".

Como já mencionado acima, as exceções que dispensariam
o procedimento prévio da licitação estão contempladas, taxativamente,
nos incisos do art. 24 da Lei n° 8.666/1993 e alterações, sendo que, em
nenhum deles, encontramos a possibilidade de justificar investimentos
de dinheiro público em estádios de futebol profissional, tampouco há
qualquer previsão legal de dispensa de licitação para as respectivas
obras.
Oportuno, do mesmo modo, rememorar as disposições
relacionadas às realidades dos contratos firmados com a Administração
Pública constantes nos artigos 54, 61, 62 e 63 da Lei n° 8.666/1993 e
alterações, segundo os quais:
"Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulamse pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público,
aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos
contratos e as disposições de direito privado".
"Art. 61. Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de
seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura,
o número do processo da licitação, da dispensa ou da
inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às normas desta Lei e às
cláusulas contratuais".
"Art. 62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de
concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e
inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites
destas duas modalidades de licitação, e facultando nos demais em
que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos
hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou ordem de execução de serviço".
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Art. 63. É permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos
do contrato e do respectivo processo licitatório e, a qualquer
interessado, a obtenção de cópia autenticada, mediante o pagamento
dos emolumentos devidos".

Nessa linha, se acaso fosse possível imaginar uma política
pública que justificasse financiamentos para construções ou reformas de
estádios de futebol pertencentes às empresas privadas, o mínimo que
deveria ter sido respeitado seria um amplo certame que identificasse
quais seriam as construtoras e empreiteiras que se habilitariam com as
melhores propostas. Só assim, os cidadãos poderiam ter uma noção
básica de quanto pode custar a construção de um estádio de futebol
dentro dos padrões de segurança necessários à assimilação de grandes
públicos. O que ocorreu, no entanto, no Programa BNDES PROCOPA
Arenas 2014, foi um direcionamento de verbas públicas para específicas
e determinadas construtoras, como, nesta hipótese, a Construtora
Norberto Odebrecht S/A (C.N.O. S/A), ainda que o aporte dos R$ 400
(Quatrocentos) Milhões de Reais tenha sido feito, formalmente, pela via
da SPE Arena Itaquera S/A que a teria contratado, tão somente, para a
execução dos serviços de engenharia.
Nessa linha, do ponto de vista formal, ficaram
resguardadas as aparências de que a Construtora Norberto Odebrecht
S/A seria parte absolutamente alheia a todo este enredo contratual, ora
questionado nesta ação constitucional. Tais aparências relacionadas à
suposta normalidade dos negócios não resiste, no entanto, à avaliação
mais detida do quadro fático de acordo com as regras de Direito Público.
Na prática, a indicada Construtora foi uma das reais beneficiárias do
indicado aporte financeiro, com o qual contava para diminuir os gastos
que vinha tendo com a construção do referido estádio de futebol. Do
mesmo modo, se beneficiou o Sport Club Corinthians Paulista que teve
mais valia econômica com a agregação, ao seu patrimônio, de um bem
imóvel cuja construção foi, em parte, financiada com dinheiro público.
As transações foram autorizadas quando Jorge Fontes Hereda presidia a
empresa pública federal, o qual não pode se esquivar das
responsabilidades inerentes à importância de seu cargo, na estrutura da
instituição financeira, especialmente, em hipóteses, como a presente, em
que se discute a regularidade de uma negociação de relevância ímpar
que envolve expressivo montante de recursos públicos.
Cabe destacar, ainda, as disposições insertas no art. 9°,
caput, inciso II e § 3° da Lei n° 8.666/1993 e alterações, segundo o
qual:
"Art. 9°. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação
ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles
necessários:
(...)
II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela
elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do
projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5%
https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=711517843040872421318578403170&evento=711… 120/135

15/02/2018

Evento 415 - SENT1

(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador,
responsável técnico ou subcontratado;
(...)
§3°. Considera-se participação indireta, para fins do disposto neste
artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica,
comercial, econômica, financeira ou trabalhista, entre o autor do
projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos
serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de
bens e serviços a estes necessários".

Nem poderia ser diferente, afinal, a licitação destina-se,
exatamente, a garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia, pautado pela seleção da proposta mais vantajosa para a
Administração Pública, devendo seguir os traços dos princípios, entre
outros, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório e do julgamento objetivo.
Neste caso, ainda que tenha sido aportado dinheiro público
para a construção de obra que não é pública, mediante peça contratual
de financiamento para uma empresa privada que sequer é,
juridicamente, uma sociedade de propósito específico, em menosprezo
às regras objetivas esculpidas na legislação de Direito Público, fatos, por
si só, gravíssimos e atentatórios às disposições da Lei n° 8.666/1993 e
alterações, entre outros Diplomas legais de igual estatura, constata-se
ainda outro fato que sequer foi diagnosticado pelas eminentes
autoridades do Tribunal de Contas da União (TCU) e do Ministério
Público Federal (MPF) que avaliaram esta contratação. Na realidade,
novamente, em rota de colisão com as disposições da Lei das
Licitações, especificamente, o art. 9°, caput, inciso II e §3° da Lei n°
8.666/1993 e alterações suprarreferido, o financiamento foi concedido a
SPE Arena Itaquera, a qual tem, na sua composição societária, uma
empresa do Grupo Odeberecht S/A, precisamente, a Odebrecht
Participações e Investimentos S/A (O.P.I. S/A), e, mesmo assim,
contratou a Construtora Norberto Odebrecht S/A (C.N.O. S/A) - a
construtora do mesmo grupo - para a realização das obras do estádio,
empresa à qual foram alcançados os R$ 400 (Quatrocentos) Milhões de
Reais obtidos com o financiamento junto a CEF, a partir de verbas
públicas.
Valioso mencionar, a estas alturas, que a própria Lei n°
8.666/1993 e alterações, Seção III, trata dos crimes e das penas
cometidos contra a Administração Pública, e em prejuízo ao Patrimônio
Público, quando as partes envolvidas desrespeitam suas disposições
(artigos 89 a 98 da Lei n° 8.666/1993 e alterações), pelas práticas de
atos de burla aos certames. Como são, por exemplo, os casos de
dispensa de licitação fora das expressas previsões legais; de fraude,
mediante ajuste, do caráter competitivo do procedimento licitatório; de
patrocíonio, direto ou indireto, de interesses privados perante a
Administração, dando causa à celebração de contratos, entre outras
condutas típicas. Por certo, que o Programa BNDES PROCOPA
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Arenas 2014 poderá ser alvo de investigações cíveis e criminais, por
parte das autoridades competentes, sendo que esta importante ação
popular revelou apenas uma pequena parte de todo este emaranhado de
fatos que merecerão apurações mais aprofundadas, sem prejuízo de
posteriores ajuizamentos de ações civis e criminais reparadoras.
Voltando ao objeto aqui deduzido, como se pode observar
de toda esta análise, qualquer um dos supramencionados Diplomas
legais disciplina, juridicamente, contratos, firmados com a
Administração Pública, para a realização de serviços públicos, de
execução de políticas públicas e de obras públicas. Aqui, chegamos no
precedente de direito essencial, do qual dependem todas as demais
relações jurídicas que se formaram no complexo das contratações
resultantes do chamado Programa BNDES ProCopa Arenas 2014,
incluída, a contratação hostilizada por esta ação constitucional. Por
incrível que possa parecer, é uma constatação fática tão evidente quanto
simples, mas decisiva à solução deste litígio e – assim esperamos – de
todas as apurações que envolvam – ou vierem a envolver - esta
complexa e vultosa operação de financiamento público, relembrando,
cerca de 4 (Quatro) Bilhões e 800 (Oitocentos) Milhões de Reais
destacados de programas sociais relevantes -, e que foram direcionados
para as reformas e construções de estádios de futebol privados em todo
o País. No caso específico desta ação, cerca de R$ 400 (Quatrocentos)
Milhões de Reais, conforme o contrato de novembro de 2013 firmado
pela CEF com a impropriamente denominada sociedade de propósito
específico SPE Arena Itaquera S.A.
Simples assim: futebol não é serviço público, tampouco os
jogos da Copa de 2014 estavam relacionados a qualquer política pública,
além disso, estádio de futebol de clubes privados não correspondem a
obras públicas. Ao menos sob a égide da legislação administrativa
brasileira, os financiamentos, a partir de verbas públicas, visando às
reformas e construções de estádios de futebol, jamais poderiam ter
ocorrido, pela claríssima falta de possibilidade jurídica, para tanto, no
âmbito do Regime Jurídico-Administrativo. Nessa medida, o
Programa BNDES ProCopa Arenas 2014 deveria estar limitado às
obras e serviços públicos, como aqueles correspondentes, por exemplo,
às questões relativas à mobilidade urbana, portos, aeroportos, ao
saneamento, à blindagem sanitária, à proteção socioambiental, à saúde
pública, entre outros itens de investimentos em infraestrutura, como um
todo, os quais encontram, esses, sim, plena justificação jurídica.
Não há dúvidas de que eventos mundiais sediados no
Brasil – e o nosso Brasil já foi e continua sendo o anfitrião preferencial
de muitos destes de grandeza ímpar – são mais do que bem-vindos. Mas,
não dá para dizer que tais eventos gerariam essenciais oportunidades de
desenvolvimento econômico e social. Acredito que uma perspectiva
mais sensata autoriza o reconhecimento de que os eventos internacionais
são parte da realidade de um país que é uma potência econômica
mundial bem classificada e que tem gerado suas próprias chances de
desenvolvimento a partir de elementos e fatores que lhe são
característicos. Se, por um lado, traçar e executar políticas públicas são
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atribuições qualificadas dos governantes eleitos, por outro, não se pode
batizar de política pública toda e qualquer iniciativa ou decisão que eles
decidam tomar, exigindo-se, antes, para tanto, a mais estreita vinculação
com a ordem jurídica objetiva.
Do mesmo modo, temos de reconhecer que concretizar
eventos internacionais impõe responsabilidades aos Governos Federal,
Estaduais e Municipais, na medida em que tais acontecimentos
demandam prévias realizações de investimentos públicos de porte nas
áreas de infraestrutura de base e correlatas áreas de segurança, saúde,
turismo, telecomunicações, educação, entre outras. Não foi por outra
razão que foram firmadas matrizes de responsabilidades, envolvendo os
setores público e privado. Além disso, as ações governamentais, sim,
devem estar voltadas à promoção de suporte adequado para que haja
viabilidade operacional para exploração das atividades econômicas
pelos particulares. Nesse sentido, é possível compreender, por exemplo,
os investimentos de recursos públicos nas obras de mobilidade urbana,
nas obras relativas às construções e ampliações de aeroportos e portos,
nas obras relacionadas ao melhoramento não apenas dos entornos das
arenas, mas das condições de infraestrutura, como saneamento e
segurança das cidades em que se realizaram os jogos.
Os problemas começaram a surgir, quando nossos
governantes entenderam que tudo era possível, de modo a encarar, até
com naturalidade, as concessões de financiamentos, pelos bancos
públicos federais, a partir de recursos públicos vitais especialmente para
as parcelas mais pobres da sociedade (Fundo de Participação
PIS/PASEP e Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT -), e que
foram direcionados para as construções e reformas de estádios de
futebol por todo o país. Rememorando, foi, por meio da Resolução n°
1888/2010 – BNDES -, de 12.01.2010, que o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social criou o conhecido Programa
BNDES de Arenas para a Copa do Mundo de 2014 – BNDES
ProCopa Arenas, visando conceder, via financiamento, apoio a projetos
de construções e de reformas das arenas que receberiam – como de fato
receberam – os jogos da Copa do Mundo de 2014, além da previsão de
urbanização dos entornos respectivos aos estádios. A dotação
orçamentária foi estipulada em 4 (Quatro) Bilhões e 800 (Oitocentos)
Milhões de Reais, tendo, como beneficiários, as sociedades e
associações com sede e administração no Brasil e pessoas jurídicas de
Direito Público. O BNDES teve participação máxima de 75% do custo
total do projeto, limitada a R$ 400 (Quatrocentos Milhões), por projeto,
incluindo os referidos investimentos de entornos.
Nesse enfoque, num Estado Democrático de Direito, as
expectativas jurídicas dos cidadãos têm de ser minimamente respeitadas,
e eles devem contar com garantias contra as interferências arbitrárias,
por parte dos governantes e seus aliados políticos e econômicos. Uma
sociedade que alcança esses ideais de certeza e segurança jurídicas
permite que os cidadãos se interrelacionem com mútua confiança. O
atual drama da quebra de confiança está na base das movimentações da
Sociedade organizada brasileira, na medida em que os cidadãos
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passaram a exigir dos governantes - e dos grupos econômicos que os
apóiam - fundamentos jurídicos claros e racionais para suas condutas.
Não é por outra razão que se multiplicam ações pleiteando as nulidades
dos atos praticados em desacordo com o bom Direito.
No Brasil, o problema não é a falta de leis. Pelo contrário,
nós temos um sistema jurídico composto principalmente por regras
enunciadas de forma clara, operando de modo prospectivo,
estabelecendo exigências de conduta passíveis de serem atendidas de
forma realista. Isso, sem dúvida, legitima os cidadãos a exigirem bases
jurídicas, não apenas formais, mas substancialmente claras e coerentes
para a ação oficial. Na realidade, estamos vivendo uma virada
antropológica sem precedentes em nossa história constitucional. O
cidadão brasileiro parece estar perdendo não apenas aquela ingenuidade
alegre, mas, sobretudo, superando a indiferença quanto aos assuntos de
seu legítimo interesse.
Sendo assim, os argumentos apresentados, pelas
autoridades, como motivação às suas ações e escolhas, devem ser
racionalmente defensáveis. Dizer que este ou aquele programa de
Governo está inserido no plano puro das decisões políticas e que,
portanto, não seria passível de questionamentos pelas vias institucionais,
como o Poder Judiciário, é desconsiderar a legitimidade do exercício da
cidadania no contexto do Estado Democrático de Direito.
Nessa linha, os princípios e regras que sustentam a ação
governamental, especialmente, no que tange à gestão dos recursos
públicos, têm ligação necessária com a Ordem Jurídica e com um
conjunto de compromissos consistentes com as expectativas dos
cidadãos. A exigência de justificativas racionais para as escolhas do
Poder Executivo torna-se urgente, exigência, aliás, que vem em seu
favor, ao legitimar as propostas respectivas, dando-lhe credibilidade nos
cenários nacional e internacional. Sendo assim, em um Estado
Democrático de Direito, é legítimo querer que qualquer ato de governo
conte com prévia autorização em disposições legais explícitas, que usem
termos específicos e que estipulem, claramente, as circunstâncias exatas
que precisam estar reunidas para determinar, permitir ou autorizar a
tomada de decisões que afetam os cidadãos.
O poder discricionário envolvido na atribuição de poderes
não é um salvo-conduto que autoriza toda e qualquer escolha política e,
no Estado Democrático de Direito, está adstrito a limites bem
estabelecidos na legislação de Direito Público, especialmente, os
princípios, valores e regras de Direito Administrativo, devidamente,
estudados e confirmados pela sólida jurisprudência formatada em nossas
altas Cortes. Em sendo todo este conjunto jurídico desrespeitado, os
cidadãos adquirem autorização para questionar as condutas e escolhas
de seus governantes, desde que tal oposição se dê dentro da moldura
institucional pautada pelo devido processo legal em seus dois aspectos
essenciais: formal e substancial.
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Tais disputas são centrais ao bom funcionamento da
Ordem Jurídica alinhada aos ideais do Estado Democrático de Direito.
Isso porque esse princípio insiste na apresentação, pelo Governo, de
sólida e adequada sustentação jurídica para qualquer ação, completada
pelo direito de qualquer cidadão de questionar os fundamentos legais
para as escolhas respectivas. Nesse foco, o respeito ao princípio do
Estado Democrático de Direito exige, sem ressalvas, o respeito às regras
do Direito posto. Sendo assim, um dos antídotos realmente eficientes
contra o drama da corrupção (ativa e passiva) consiste nesta autorização
ao livre questionamento dos cidadãos, sujeito às correspondentes
apreciações por agentes do Estado, separados e distanciados das partes
envolvidas no litígio, como o são, por exemplo, o Tribunal de Contas da
União e o Ministério Público Federal.
Na realidade, os sistemas jurídicos contêm compromissos
múltiplos e frequentemente interligados de princípios e determinações
políticas, especialmente, quando se trata de escolhas de supostas
políticas públicas, como pretendeu ser o Programa BNDES ProCopa
Arenas 2014. Nessa linha, para entendermos as motivações das
autoridades do Executivo e do Legislativo envolvidas na produção das
leis e dos atos que deram sustentação ao referido programa
governamental, temos de recorrer a uma interpretação dos textos
legislativos respectivos no contexto do Direito Público, buscando sua
coerência racional e inteligibilidade. Isso exige a utilização do princípio
da racionalidade na realidade institucional concreta do Direito, quando
da análise deste pedaço específico da legislação, bem como dos
objetivos político-jurídicos particulares que possam ter motivado sua
edição.
Afinal, as leis não surgem do nada. Elas são o produto de
decisões legislativas, promovidas por Governos e editadas por
Parlamentares. Aqueles que participam da edição das leis – ou que as
apóiam – devem supor que algum tipo de valor será alcançado, quando
da sua implementação. Isso parte do pressuposto que a produção do
Direito é uma atividade racional e teleológica guiada por programas
políticos estruturados a partir de algum senso de Justiça e bem comum.
Sendo assim, acentua-se a responsabilidade do Congresso Nacional,
quando edita uma legislação, pois esta tem de estar em sintonia com os
direitos convencionados. Esta é a face substancial do devido processo
legal. Ou seja, a legislação ordinária tem de ser materialmente
compatível com os direitos assegurados na Carta Constitucional.
As autoridades que integravam o Poder Executivo da
época dos fatos – e seus aliados no Poder Legislativo e no Poder
Econômico privado – deveriam ter prestado atenção nos valores e
princípios que realmente governam o espaço social brasileiro. Ou seja,
aqueles princípios e valores jurídicos genuínos e que, concretamente,
atuam conectados com a percepção geral que o Povo tem sobre o Estado
Democrático de Direito brasileiro. Subjaz a tudo isso uma saudável
alteração na compreensão que os cidadãos tinham, até poucas décadas
atrás, sobre os fenômenos do poder e da autoridade. A ideia valiosa está
em perceber que o ato de justificar esta ou aquela escolha para uma
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política pública tem de contar com boas bases racionais que guardem
coerência mínima com o sistema jurídico e com as expectativas da
população.
Por que cada vez mais a sociedade brasileira cobra
coerência nas decisões de nossos governantes? Por que a fidelidade ao
Estado Democrático de Direito requer que se evitem variações
oportunistas nos padrões decisórios daqueles que gerenciam os negócios
públicos. Na prática, quando as justificativas para as decisões de nossos
administradores estão vinculadas a Ordem Jurídica estabelecida, quando
não são algo solto e sem limites, quando não servem apenas à
manutenção de projetos políticos de poder de determinados grupos,
surge um certo otimismo de que as escolhas visem o bem da
comunidade nacional.
Criar um programa, a partir de leis regulares apenas do
ponto de vista formal, ou, como neste caso, a partir de atos normativos
infralegais dissociados das normas de Direito Público, é adotar uma
concepção de justificação aparentemente legalista. A ilegalidade está em
desconhecer que as decisões oficiais devem ser, essencialmente,
justificadas por leis que guardem sintonia com a moralidade
constitucional constante em nossa Carta de 1988. Não é a moralidade
subjetiva deste ou daquele grupo comprometido com esta ou aquela
ideologia político-partidária. Mas, a moral correspondente aos
princípios, valores e regras estabelecidos claramente na Constituição.
Em palavras mais simples, numa sociedade plural, de morais plurais,
como o são, via de regra, as sociedades ocidentais contemporâneas, o
Direito Constitucional tem de ser o nosso necessário ponto de
convergência, sob pena de se inviabilizar o próprio convívio social.
Nesse viés, a experiência política, numa sociedade
organizada segundo o bom Direito, é a experiência de estar vinculado à
ordem jurídica, formal e, sobretudo, materialmente. Não há, assim,
liberdade irrestrita para as ações políticas e administrativas no âmbito do
Estado Democrático de Direito. Por conseguinte, a discricionariedade
dos gestores da coisa pública e as escolhas de políticas públicas que
fazem, em absoluto, não se situam no âmbito do puramente volitivo.
Exige-se deles um juízo necessariamente cognitivo e vinculado aos
melhores princípios, regras e valores esculpidos no Sistema Jurídico
como um todo.
A este ponto, vale menção uma seleção histórica da
Revista de Direito Administrativo (Seleção Histórica - Revista de
Direito Administrativo, Matéria Doutrinária Publicada em
Números Antigos (de 1 a 150), Editora Renovar/RJ), autorizada pela
Fundação Getúlio Varga, bastante antiga, mas cuja pesquisa merece a
devida atenção dos estudiosos de Direito Público, seja pelas matérias
nela veiculadas, seja pela autoridade cognitiva dos doutrinadores que
participaram de sua edição. Entre os artigos constantes da referida
publicação, cabe destacar o da autoria do Professor Dr. Hely Lopes
Meirelles, sob o título ‘Os Poderes do Administrador Público’ (pp.
327/343), no qual ele avalia os poderes de que é investido o
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administrador público, pela entidade estatal a que serve (União, Distrito
Federal, Estado-membro ou Município), para boa realização dos
encargos que lhe são atribuídos (poder vinculado, poder discricionário,
poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de
polícia e uso e abuso de poder). A respeito do poder discricionário, diz o
nobre doutrinador que:
“Discricionariedade e arbitrariedade são atitudes inteiramente
diversas. Discricionariedade é liberdade de ação administrativa,
dentro dos limites permitidos em lei; arbitrariedade é ação contrária
ou excedente da lei. Ato discricionário, quando autorizado pelo
Direito, é legal e válido; ato arbitrário é sempre e sempre ilegítimo e
inválido. (...)
A atividade discricionária encontra plena justificativa na
impossibilidade de o legislador catalogar, na lei, todos os atos que a
prática administrativa apresenta. O ideal seria que a lei regulasse,
minuciosamente, a ação administrativa, modelando cada um dos atos
a serem praticados pelo administrador, mas, como isto não é possível,
dada a multiplicidade e diversidade dos fatos que pedem pronta
solução ao Poder Público, o legislador somente regula a prática de
alguns atos administrativos que reputa de maior relevância, deixando
o cometimento dos demais ao prudente critério da administração. (...)
Só os órgãos executivos é que estão, em muitos casos, em condições
de sentir e decidir, administrativamente, o que convém e o que não
convém ao interesse coletivo. Em tal hipótese executa a lei,
vinculadamente, quanto aos elementos que ela discrimina –
competência, forma e finalidade – e, discricionariamente, quanto aos
aspectos em que ela admite opção, ou seja, quanto à oportunidade,
conveniência e conteúdo do ato administrativo.
Mesmo quanto aos elementos discricionários do ato há limitações,
impostas pelos princípios gerais do Direito e pelas regras da boa
administração, que, em última análise, são preceitos de moralidade
administrativa. (Grifei).
Daí dizer-se, com inteira propriedade, que a atividade discricionária
permanece sempre sujeita a um duplo condicionamento: externo e
interno. Externamente, pelo ordenamento jurídico a que fica
subordinada toda atividade administrativa. Internamente, pelas
exigências do bem comum e da moralidade da instituição
administrativa.
O bem comum, também chamado interesse social ou interesse
coletivo, impõe que toda atividade administrativa lhe seja
endereçada. Fixa, assim, o rumo que o ato administrativo deve
procurar. Se o administrador se desviar desse roteiro, praticando ato
que, embora discricionário, busque outro objetivo, incidirá em
ilegalidade, por desvio de poder. (...)
O ‘desvio do poder’, a que os franceses chamam ‘détournement de
pouvoir’, nada mais é que a violação dissimulada da lei pelo agente
administrativo, que, embora nos limites de suas atribuições, usa de
seu poder para fins ou por motivos diversos daqueles em virtude dos
quais o poder lhe foi conferido. O desvio de poder é, em última
análise, a violação ideológica da lei, ou, por outras palavras, a
violação moral da lei visando o administrador público a fins não
queridos pelo legislador, ou utilizando motivos e meios imorais para
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a prática de um ato administrativo legal. Embora fundado na lei, o
administrador comete, em tal caso, um abuso de poder, pela
imoralidade do fim visado, encobertamente, ou pela imoralidade dos
meios e dos motivos invocados para o cometimento do ato”. (Grifei).

A excelência da doutrina encontra, atualmente, reflexo nas
mudanças do comportamento social da comunidade nacional que passou
a exigir coerência nas escolhas feitas pelos governantes. A coerência
importa, nesse sentido, porque as pessoas contam com justiça, enquanto
exigência de uma racionalidade prática no tratamento dos membros da
comunidade submissa ao bom Direito. Precisamente, porque a Ordem
Jurídica de uma Nação democrática não pode ser algo arbitrário,
tampouco desprovida de objetivos. Pelo contrário, o Sistema Jurídico
tem de expressar os valores e princípios que são sustentáveis em relação
às expectativas dos cidadãos. Nesse foco, a coerência que esperamos da
ação oficial corresponde à compatibilidade axiológica, entre as decisões
tomadas e as regras de Direito, justificando-se em vista de princípios e
valores comuns e majoritariamente aceitos pela população.
Os dados revelados pela instrução desta ação
constitucional só demonstram o quanto ainda precisamos avançar nesta
longa e dolorosa trajetória que estamos percorrendo desde que
deflagradas as primeiras ações de efetivo combate à corrupção em
meados da década passada. Escândalos e mais escândalos são
noticiados, semanalmente, escancarando a dura realidade da
malversação do dinheiro público, envolvendo agentes públicos e
privados, recrudescendo a tragédia brasileira da concentração da riqueza
e do empobrecimento da população em geral.
O Brasil é um fenômeno espetacular para os estudiosos de
antropologia jurídica. Um país imenso, riquíssimo, pouco habitado,
porém dotado de qualificada diversidade sociocultural. Enquanto os
outros países abafam e mascaram suas mazelas e contradições, sob o
manto aparente do desenvolvimento, o nosso inaugura um
revolucionário processo de resgate e revitalização das instituições
políticas e sociais. Hoje, nos deparamos com quadros escuros que nos
entristecem e desanimam. Tudo parece ser e dar errado. Tememos pelo
amanhã imediato e pelo futuro das novas gerações. Contudo, apesar das
sombras, o necessário enfrentamento da crise institucional que afeta os
espaços público e privado é o meio mais eficiente de alçarmos este salto
civilizacional que, vale refletir, nenhuma outra Nação ainda se atraveu a
dar.
A vanguarda da inteligência brasileira vem se mostrando
das mais variadas formas no curso de nossa história constitucional. Na
verdade, os fenômenos do poder e da autoridade, tão essenciais à
arquitetura político-estatal, não são mais assimilados passivamente,
tampouco compreendidos do mesmo modo que há poucas décadas atrás.
A sociedade civil organizada pelo império do bom Direito passou a
reclamar seu protagonismo no âmbito das decisões que lhe afetam, não
aceitando mais o mero papel coadjuvante de pagadora de contas e de
prejuízos.
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Como vimos no decorrer das análises jurídicas desta
contratação, todo o seu contexto (contrato principal e contratos adjetos
de garantias) foi elaborado, desconsiderando regras elementares de
regência do Regime Jurídico-Administrativo. Na realidade, estamos
diante de uma injustificada, antijurídica e anti-ética mistura de regimes
jurídicos que tornam a presente contratação apenas um simulacro do que
deveria ser uma avença que pretendesse, de modo legítimo, veicular, em
favor de empresas privadas, as concessões de financiamentos com
verbas públicas. Muito embora os requeridos o defendam como uma
peça que corresponderia a uma contratação valiosa aos interesses da
CEF, o que a prova dos autos, devidamente escrutinada e pautada pelos
mais amplos contraditório e boa defesa, mostrou, não segundo
percepções subjetivas a respeito do melhor negócio privado, mas à luz
da legislação administrativa e constitucional, de obrigatória aplicação,
foi que nem esta expectativa restou minimamente alcançada. Ao fim de
4 (quatro) anos, apenas, pequena parcela do principal foi paga, restando
uma imensa dívida impontual, em evidentes prejuízos a CEF. E, é claro,
porque estamos falando de recursos públicos federais, a maior
prejudicada é, sem dúvida, a União Federal.
O desrespeito às supramencionadas regras de Direito
Administrativo que, repito, são de obediência compulsória em
contratações deste jaez, resulta em um artefato contratual insustentável
do ponto de vista do Direito Público. Na verdade, a aparência de
legalidade de que se revestiu a indevida transferência de numerário da
CEF, na época sob a presidência de Jorge Fontes Hereda, para o Sport
Club Corinthians Paulista e para a Construtora Norberto Odebrecht S/A,
dinheiro este captado por uma empresa privada impropriamente
denominada de sociedade de propósito específico (SPE Arena Itaquera
S/A), por si só, demonstra o emaranhado de relações antijurídicas,
quando avaliadas segundo as disposições insertas no Regime Jurídico
Administrativo Nacional, relações estas que, além de ofensivas aos
mais elementares princípios, valores e regras de Direito Público,
causaram evidentes prejuízos econômicos decorrentes da malversação
dos recursos públicos federais.
Isso basta para reconhecer, mais do que a nulidade
absoluta do contexto contratual, a existência de fortes indícios de
práticas fraudulentas feitas sob a aparência de uma contratação
formalizada. Tais evidências e indícios, no entanto, deverão - assim
espero - ser devidamente investigados, pelas autoridades competentes
para o combate à macrocriminalidade. As autoridades competentes
(MPF, TCU, Polícia Federal), por certo, não se restringirão às apurações
das irregularidades relativas a esta específica contratação, mas de todo o
programa governamental denominado de BNDES ProCopa Arenas
2014, o qual aportou recursos públicos para as construções e reformas
de muitos estádios de futebol profissional em todo o Brasil.
Queremos acreditar que este programa do Governo Federal
da época dos fatos deve conter muitos itens essenciais e justificáveis,
como aqueles relacionados aos investimentos em infraestutura. Contudo,
os contratos referentes aos financiamentos concedidos para o mundo do
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futebol profissional merecem detida apreciação, como ocorreu nesta
hipótese, ainda que uma ação popular, como já reiteramos em diversas
oportunidades no itinerário deste processo, tenha uma amplitude
objetiva bastante restrita, não dispensando os necessários processos de
investigações levados a efeito, sob a égide do devido processo legal,
para as pertinentes apreciações de eventuais fraudes.
No caso presente, não há como afastar a dura constatação
de que a realidade contratual se perfectibilizou em rota de colisão com a
legislação administrativa e constitucional. Nessa linha, impossível
albergar a pretensão dos requeridos relacionada às alegadas futuras
repactuações, ao argumento de que novas e eficientes garantias estariam
sendo estudadas, como o chamado Programa Fiel Torcedor. Nem mesmo
as esperançosas manifestações dos agentes da CEF, por mais bem
intencionados que possam ser, devem ser acolhidas, imaginando que,
apesar de 4 (quatro) anos de insucessos e inadimplência, agora, os
devedores poderiam encetar nova caminhada rumo à plena satisfação
das obrigações contratuais. Não existe, assim, nenhuma possibilidade,
no âmbito do Regime Jurídico Administrativo, de se aceitar o referido
contexto contratual, muito menos a sua continuidade pela via de novos
pactos e aditivos, já que este, desde a sua origem, ignorou toda uma
sólida e necessária legislação de Direito Público, tratando a negociação,
como se ela estivesse ocorrendo entre agentes privados. Não existe este
pretendido poder de disposição sobre recursos públicos.
Contudo, este simulacro de contrato administrativo guarda,
em si, realidades financeira e econômica que não podem ser
desconsideradas pelo julgador. Mesmo diante de irregularidades e vícios
insanáveis, o fato é que ele serviu de veículo para a transação financeira
que, realmente, se concretizou, aportando os recursos públicos que
foram injetados na Construtora Norberto Odebrecht S/A, a qual,
segundo informações constantes dos autos, já havia investido muito
dinheiro próprio na construção da referida arena de futebol e que
ansiava para conseguir os mencionados recursos públicos do BNDES
por intermédio da CEF. Na prática, o dinheiro já foi repassado à referida
Construtora que, muito provavelmente, o aplicou na execução das obras
de engenharia relacionadas ao estádio de futebol do Sport Club
Corinthians Paulista, o qual foi entregue no prazo agendado, sediando
jogos da Copa do Mundo de 2014, como estava previsto no cronograma
respectivo. O SCCP, por sua vez, já foi favorecido pelo incremento
patrimonial que o novo estádio representa.
Esta cadeia de fatos não pode ser relegada. Mesmo
indevidamente e de modo absolutamente irregular, a CEF repassou os
R$ 400 (Quatrocentos) Milhões de Reais, oficialmente, em novembro de
2013, para as empresas privadas envolvidas na contratação mencionada,
sendo que a Construtora Norberto Odebrecht S/A recebeu as verbas com
as quais contava, concluindo a obra e entregando a arena, à agremiação
esportiva paulista, a qual serviu de sede a muitos jogos da Copa de
2014. Desse modo, do ponto de vista economico-financeiro, esta
irregular contratação efetivamente existiu e serviu para a transferência
da verba pretendida. No plano dos fatos, mesmo juridicamente viciado,
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este contrato aconteceu e cumpriu seu papel de transmissão patrimonial
entre os segmentos público e privado. Por conseguinte, meu
entendimento é de que a melhor solução, para este caso, não está na
anulação pura e simples do contexto contratual, mas, sim, na exigência
do cumprimento da cláusula que autoriza o vencimento antecipado de
toda a dívida, sua respectiva consolidação, de acordo com os parâmetros
convencionados, determinando, a CEF, que proceda a sua
correspondente excussão, em todos os efeitos jurídicos e financeiros.
Não há, por conseguinte, hipótese outra que não a imediata reposição
patrimonial da CEF, tornando-se inviável qualquer tentativa de alargar
as possibilidades de se dar continuidade à avença, pelas vias de novas
repactuações, como defendem os requeridos.
Além disso, não se pode ignorar que os elogiados contratos
de garantia firmados, na verdade, correspondem, tão somente, a meras
expectativas de ingressos de numerários no projeto Arena Itaquera, já
que a modalidade contratual, como um todo, foi a do chamado project
finance, como devidamente esclarecido, pelos próprios requeridos.
Além disso, outra constatação inarredável é a de que bens imóveis,
quando excutidos para pagamentos de dívidas, muito raramente bastam
para satisfazer a integralidade dos créditos aspirados pelo exequente.
Mas, ainda que possamos ter tais preocupações, novamente, o bom
Direito brasileiro vem em socorro dos credores. Isso porque a satisfação
total da dívida, perante a CEF, é responsabilidade solidária de todos os
envolvidos na negociação.
Além da legislação de Direito Público, a qual estabelece
em vários diplomas legais, como são exemplos aqueles mencionados no
curso da presente fundamentação, as consequencias jurídicas e
financeiras que devem ser suportadas por todos os que infringem as suas
disposições, o Direito Brasileiro conta com um Estatuto Civil
fundamental (Código Civil de 2002) que define e regula,
minuciosamente, os temas relativos aos atos ilícitos, bem como à
solidariedade, no que tange à necessária reparação de suas
consequencias, a teor das disposições esculpidas no art. 186, no art. 927,
caput e no art. 942, caput do Código Civil de 2002.
Nessa toada, na melhor tradição da Ordem Jurídica
brasileira, segundo o art. 186 combinado ao art. 927, caput e ao art.
942, caput, todos, do Código Civil de 2002, a prática de ato ilícito, ou
seja, aquele ato violador do direito e que causa dano moral ou material a
outro, coloca o que sofreu o dano em posição de recuperar, da forma
mais completa possível, a satisfação de seu direito, recompondo seu
patrimônio perdido.
Na realidade, nosso Direito conhece dois tipos básicos de
deveres: o dever geral imposto, a todos, no interesse da coletividade, e
que constitui a contrapartida exata dos direitos absolutos; e o dever
especial, temporário e limitado, não só quanto aos sujeitos como em
relação ao objeto, que incumbe a uma pessoa determinada em relação a
outra pessoa também determinada. Nessa ótica, a dívida é um dever
especial, tanto nas obrigações contratuais, como nas delituais, precedido
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esse dever, necessariamente, de outro dever, de caráter geral: o dever de
não lesar o próximo. A partir dessa compreensão, é possível entender a
diferença entre a responsabilidade extracontratual, nascida de um
dever geral (arts. 186 e art. 927, caput do CC de 2002) e a
responsabilidade contratual que nasce do dever especial.
Pode-se dizer, inclusive, que há algumas cláusulas gerais
extraídas do nosso Sistema Jurídico Civil e que se aplicam à
responsabilidade extracontratual. Sendo assim, há o direito do
prejudicado de ser indenizado e o dever de o ofensor indenizar, entre
outras possibilidades, quando: a) a ofensa se der a qualquer direito
patrimonial (material ou imaterial) ou moral, a teor do supramencionado
art. 186 do CC de 2002; b) a ofensa ocorrer à norma de Ordem Pública
imperativa (Constitucional, Administrativa, Penal, etc), como
aconteceu aqui.
De acordo com o art. 942, caput do CC de 2002, está
prevista a responsabilidade solidária legal de todos os que tenham a
obrigação de reparar o dano. Além disso, em se tratando de ofensa ou
violação ao direito de outrem, desnecessária a detalhada apuração da
parcela de responsabilidade de cada um dos demandados. Se o violador
do direito ou causador do prejuízo não é apenas uma pessoa (física ou
jurídica), mas um grupo destas, estão todas e cada uma, de per si,
obrigadas a reparar integralmente o dano.
2.9. Conclusão:
Nesse enfoque e já encaminhando o texto à conclusão, a
providência jurisdicional que entendo mais acertada à composição deste
litígio não está na anulação pura e simples deste irregular contexto
contratual, por mais reprovável que ele seja dos pontos de vista ético e
jurídico. Tampouco, é possível admitir novas repactuações, visando a
continuidade desta equivocada realidade contratual. Como disse
anteriormente, a anulação poderá acontecer, após as necessárias
investigações relacionadas a todo o programa governamental BNDES
ProCopa Arenas 2014, por conta das autoridades competentes, com o
ajuizamento das pertinentes demandas cíveis e criminais que se fizerem
necessárias.
Aqui, neste momento e no atual estágio probatório, o mais
acertado está em determinar a aplicação da cláusula que encerra a
previsão de vencimento antecipado da dívida, com a sua respectiva
consolidação, acrescida dos consectários legais e convencionais,
determinando, a CEF, que adote as providências respectivas à promoção
da satisfação da dívida consolidada. Do mesmo modo, condeno,
solidariamente, a empresa Construtora Norberto Odebrecht S/A, o
ex-presidente da CEF Jorge Fontes Hereda,
a empresa
impropriamente denominada de sociedade de propósito específico SPE
Arena Itaquera S/A e o clube de futebol Sport Club Corinthians
Paulista, ao pagamento da referida dívida, em favor da Caixa
Econômica Federal (CEF), que, na data de novembro de 2013,
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correspondia a R$ 400 (Quatrocentos) Milhões de Reais, devidamente
acrescida dos consectários convencionais e legais, abatendo-se as
importâncias que já tenham sido satisfeitas.
Oportuno enfatizar que, no último evento em que se
manifestou, a União Federal, então sob a defesa de sábias profissionais,
solicitou, ainda que tardiamente, o exercício da faculdade legal de
readequação de sua posição jurídica para o pólo ativo da demanda, o que
resta deferido, devendo ser reconhecida a sua condição de Assistente
Simples do Autor Popular. Nem poderia ser diferente, diante da
natureza pública dos recursos federais, como já esclarecido no curso da
presente fundamentação, que foram repassados, à iniciativa privada, por
intermédio da Empresa Pública Federal (CEF).
Do mesmo modo, comporta esclarecer que, muito embora
a Defesa constituída da CEF tenha se colocado ao lado dos argumentos
dos demais requeridos, a referida Empresa Pública Federal é não apenas
instituição central ao Sistemas Financeiros Nacional e Internacional,
mas objeto de estima e confiança de todo o pequeno poupador
brasileiro. Isso sem falar nos menos favorecidos que tanto dependem
dos projetos de Habitação popular, das verbas do FGTS e do
PIS/PASEP, dos essenciais apoios nas situações de desemprego, entre
tantas outras ações governamentais realmente eficientes no combate à
pobreza. Na verdade, a CEF é, ao lado da União Federal, a parte mais
prejudicada por esta antijurídica e anti-ética contratação que pretendeu
legitimar, por meio de avenças formais, completamente estranhas à
ordem jurídica objetiva, indevida concessão de financiamento público à
iniciativa privada.
A rigor, a CEF poderia ter solicitado sua readequação, ao
pólo ativo, como o fez a União Federal, nos termos do §3° do art. 6° da
Lei da Ação Popular (Lei n° 4.717, de 29.06.1965). Não o fez,
posicionando seus argumentos na defesa da manutenção da realidade
contratual, na mesma linha adotada pelos demais requeridos. De
qualquer modo, a própria LAP defende os interesses públicos e
patrimoniais das pessoas jurídicas mencionadas no seu art. 1°, ao dispor,
no art. 17, que:
"Art. 17. É sempre permitida às pessoas ou entidades referidas no art.
1°, ainda que hajam contestado a ação, promover, em qualquer
tempo, e no que as beneficiar a execução da sentença contra os
demais réus".

Nessa toada, o julgamento é de procedência parcial da
demanda, afastando as preliminares de falta de interesse processual, de
impossibilidade jurídica do pedido e de exercício temerário da lide, e
reconhecendo, no mérito, o caráter antijurídico de toda a transação que
envolveu a concessão do mútuo, pela CEF, em favor da empresa
privada, impropriamente denominada sociedade de propósito específico
SPE Arena Itaquera S/A, e, por decorrência, reconhecer a
responsabilidade solidária da Construtora Norberto Odebrecht S/A, do
Sport Club Corinthians Paulista, da SPE Arena Itaquera S/A e de Jorge
Fontes Hereda, os quais restam condenados ao pagamento do total da
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dívida consolidada relativa ao supramencionado contrato de
financiamento firmado em prejuízo ao patrimônio da referida Empresa
Pública Federal (CEF).
Sendo assim, a empresa autodenominada sociedade de
propósito específico SPE Arena Itaquera S/A, a empresa Construtora
Norberto Odebrecht S/A, o clube de futebol Sport Club Corinthians
Paulista e o ex-presidente da CEF Jorge Fontes Hereda têm o dever
solidário de ressarcir, à referida empresa pública federal (CEF), a
importância correspondente à dívida devidamente consolidada,
acrescida dos consectários legais e convencionais, cabendo, ainda, a
aplicação dos atos de constrições patrimoniais que se fizerem
necessários à satisfação do débito, a teor do art. 14, caput, §§ 1°, 2° e 4°
da Lei n° 4.717, de 29.06.1965 (LAP).
Quanto aos ônus de sucumbência, importa salientar que o
Autor Popular se sagrou vitorioso, em grande proporção, o que justifica
a aplicação do art. 86, § único do Código de Processo Civil, de 2015. Do
mesmo modo, cabe observar que esta ação constitucional, de profundo
conteúdo ético, tem um valor, em si mesma, inestimável. Além disso, o
caso tratou da malversação de recursos públicos federais de forte
conotação social. Sendo assim, justifica-se a aplicação do art. 85, caput,
§8° do CPC/2015. Por decorrência, os requeridos deverão recolher as
custas judiciais atualizadas, além de pagar verba honorária, em favor do
Autor Popular, a qual fixo, por apreciação equitativa, em R$ 40.000,00
(Quarenta Mil Reais), para cada um (CEF, Sport Club Corinthians
Paulista, SPE Arena Itaquera S/A, Construtora Norberto Odebrecht S/A,
Jorge Fontes Hereda).
Após o trânsito em julgado desta decisão, a CEF deverá
apresentar, aos requeridos supramencionados, o demonstrativo da dívida
consolidada e, ato seguinte, dar início aos procedimentos pertinentes à
sua satisfação. Prazo: 10 (dez) dias, a contar da certificação, nestes
autos virtuais, do trânsito em julgado respectivo.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, afasto as preliminares, confirmo a União
Federal como Assistente Simples do Autor Popular, confirmo as
presenças da CEF, da Construtora Norberto Odebrecht S/A, da
Sociedade de Propósito Específico Arena Itaquera S/A, do Sport Club
Corinthians Paulista e de Jorge Fontes Hereda, no pólo passivo da
demanda, e Julgo, no mérito, parcialmente procedente a presente ação
constitucional, nos termos da fundamentação.
Os requeridos restam condenados ao recolhimento das
custas judiciais (art.10 da Lei da Ação Popular), além do pagamento de
verba honorária, em favor do Autor Popular, esta fixada em R$
40.000,00 (Quarenta Mil) Reais, para cada um, a teor do art. 12 da Lei
n° 4.717, de 29/06/1965 (LAP) c/c art. 85, caput e §8º (causa de valor
inestimável) e art. 86, parágrafo único, ambos, do CPC/2015.
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P.R.I.C.
Ciência ao Ministério Público Federal (MPF) e ao Tribunal
de Contas da União (TCU), para as providências que entenderem
pertinentes e compatíveis às suas atribuições constitucionais.

Documento eletrônico assinado por MARIA ISABEL PEZZI KLEIN, Juíza Federal, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª
Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está
disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante
o preenchimento do código verificador 710004660354v514 e do código CRC 75758128.
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