
Processo no UnBDoc 61986/2009

Parecer ao CONSUNI: Credenciamento de FINATEC como fundação de apoio à UnB

A Fundação de Empreendimentos Cient́ıficos e Tecnológicos (FINATEC) está so-
licitando credenciamento junto ao MEC e ao MCT como fundação de apoio à UnB. Ins-

titúıda em março de 1992, ela já foi credenciada como fundação de apoio à UnB desde
13/11/1995 até o vencimento da última renovacão, ocorrido em 5/6/2009. Para solicitar

credenciamento ou renovação, a FINATEC precisa da concordância do CONSUNI, que
é o assunto de Processo UnBDoc 61986/2009, e deste parecer. Este processo está em

andamento no âmbito da UnB há muito tempo, e junto ao mesmo encontram-se vários
documentos, incluindo relatórios de atividades da FINATEC referentes aos anos 2007 até

2009, vários documentos relativos a processos judiciais, pareceres elaborados em instâncias
internos à UnB e várias correspondências, incluindo documentos insertos no processo a pe-
dido deste relator. O processo inteiro tem mais ou menos vinte cent́ımetros de espessura,

com aproximadamente 3000 folhas, portanto não relaciono aqui o contéudo do processo
item por item.

1. Histórico do processo

Em 17/04/2009, a FINATEC encaminhou seu relatório de atividades do ano 2008,

dentro do prazo estipulado de trinta dias, que neste caso foi insuficiente para o processo
tramitar nas instâncias necessárias antes que o credenciamento vencesse. Em 24/6/2009, o

Diretor Presidente da FINATEC, Prof. Márcio Pimentel, escreveu para o MRT, anexando
documentação correspondente e iniciando o processo atual. Em 23/11/2009, O CON-

SUNI aprovou a Resolução n. 18/2009, que regulamenta o credenciamento de fundações
de apoio, a qual tem impacto direto neste processo. Em 27/11/2009, o Presidente do
Conselho Superior da FINATEC, Profa. Thérèse Hofmann Gatti, encaminhou carta ao

MRT solicitando que o credenciamento fosse pautado no CONSUNI, e esclarecendo que a
FINATEC concorda com as diretrizes estabelecidas na referida resolução. Em 9/3/2010,

o processo foi encaminhado a este relator, e uma semana depois foi solicitada a sua de-
volução, para a anexação de novos documentos e pareceres de DAF e AUD, conforme

estabelece a resolução. Encaminhado para mim novamente em 19/8/2010, iniciei a ela-
boração deste parecer, incluindo a solicitação do relatório da FINATEC relativo ao ano

2009, já encerrrado, e outros comprovantes cujos prazos de validade estavam vencidos.

2. Base legal

Fundações de apoio e suas relações com as IFES são regulamentadas pela Lei n. 8.958,
de 20/12/1994, alterada pela Medida Provisória 495, de 19/07/2010, e pelo Decreto n.

5.205 de 20/12/2004.

O credenciamento no MEC/MCT e sua renovação são regulamentados pela Portaria
Interministerial n. 3.185 de 07/10/2004. O Art. 2o desta portaria estipula que requeri-

mentos de registro e credenciamento de fundações de apoio sejam instrúıdos, entre outras
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coisas, com a “ ata da reunião do conselho superior competente da instituição federal a ser
apoiada, na qual manifeste prévia concordância com o credenciamento da interessada como
sua fundação de apoio;”

A Portaria 3.185 foi alterada pela Portaria Interministerial n. 475/2008, que acres-

centa o seguinte artigo:

“Art. 1o-A São condições para o registro e credenciamento de que trata esta Portaria:

I - estatuto referendado pelo conselho superior da instituição apoiada;

II - órgão deliberativo superior da fundação integrado por, no mı́nimo, um terço de
membros designados pelo conselho superior da instituição apoiada;

III - demonstrações contábeis do exerćıcio social, acompanhadas de parecer de auditoria
independente, bem como relatório anual de gestão, encaminhados ao conselho superior da
instituição apoiada para apreciação em até 60 (sessenta) dias, após a devida aprovação pelo
órgão deliberativo superior da fundação;

IV - projetos de pesquisa ou extensão com a participação de no mı́nimo 2/3 (dois terços)
de pessoal da instituição apoiada;

V - incorporação de parcela sobre projetos captados ao orcamento da instituição apoiada,
à conta de recursos próprios, na forma da legislação orçamentária.

Parágrafo único. A comprovação do cumprimento das disposições contidas no incisos
II, IV, e V deverá constar do relatório anual de gestão.”

Com respeito a esses itens observa-se no processo:

I. Embora o Estatuto da FINATEC não tenha sofrido alterações desde que foi promul-

gado em 1992, e apesar de a FINATEC já ter sido credenciada como fundação de apoio à
UnB desde 1995, o CONSUNI nunca referendou esse Estatuto.

II. Não está atualmente satisfeito.

III. Os relatórios referidos, embora devidamente encaminhados, não foram aprovados

pelo CAD ou pelo CONSUNI nos anos 2007, 2008 ou 2009.

IV. Está verificado por amostragem, com algumas exceções de projetos envolvendo
redes de universidades.

V. Esse item refere-se ao FAI - Fundo de Apoio Institucional, regulamentado na UnB
por Resolução 15/2005 do Conselho Diretor da FUB. A situação atual é relatada abaixo.

3. Procedimentos internos à UnB

Relações entre a FUB e as suas fundações de apoio são regulamentadas pela Resolução

do Conselho Diretor da FUB n. 15/2005, com os itens sobre credenciamento e de renovação
do mesmo substitúıdos pela Resolução CONSUNI n. 18/2009. O Art. 7o da Resolução

do CD n. 15/2005 requer que balanços e relatórios das fundações sejam submetidos
anualmente ao CAD, sendo este o “conselho superior competente” citado na PI 3.165/2004.
Porém, a PI 475/2008 cita simplesmente “o conselho superior” como o responsável pelo

credenciamento, entendido aqui como sendo este o CONSUNI.

Art. 2o da Resolução CONSUNI n. 18/2009 diz:

“O pedido de credenciamento de fundação de apoio deverá ser submetido ao CONSUNI
instrúıdo com os seguintes documentos:
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I. estatuto da fundação de apoio, comprovando a sua finalidade não lucrativa e o exer-
ćıcio gratuito dos Membros dos Conselhos, na forma da lei;

II. atas oficias da fundação de apoio, comprovando a composição de seu Conselho Diri-
gente, dos quais cinquenta por cento (50%) mais um deverão ter sido indicados pelo CON-
SUNI, e no mı́nimo 1 (um) deverá provir de entidades cientifíıcas com notório reconheci-
mento em sua área de atuação;

III. lista aprovada pelo CONSUNI com as indicações a que se refere o inciso II deste ar-
tigo, composta com o dobro de nomes necessários para preencher vagas, cabendo à fundação
escolher os que irão integrar o seu conselho;

IV. certidões expedidas pelos orgãos públicos competentes para a comprovação da regu-
laridade da situação juŕıdica, fiscal e previdenciária da fundação;

Parágrafo único A juizo do CONSUNI poderá ser solicitada uma exposição oral sobre
as razões do pedido de credenciamento ou recredenciamento.”

Não estão discriminados na Resolução os “órgãos públicos competentes” referidos em
item IV, mas a Portaria 3.185/2004 especifica que as certidões sobre “regularidade fiscal”

referem-se ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica, aos tributos federais e estaduais, às
contribuições sociais e aos recolhimentos para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

- FGTS. O processo atual contém declarações atualizadas comprovando que a FINATEC
está em situação regular com respeito a todas essas entidades.

A mesma resolução, no seu Art. 3o, estipula que pedidos de renovação de creden-
ciamento devem ser instrúıdos com os mesmos documentos, acrescentados pela seguinte

lista:

“I. relatório anual de gestão da fundação de apoio, aprovado por orgão deliberativo
superior;

II. demonstrativos contábeis do último exerćıcio social, atestando boa e regular capaci-
dade financeira e patrimonial;

III. balancetes mensais consolidados e parecer circunstancadodo Conselho Fiscal da en-
tidade, parecer de auditoria externa independente e parecer mais recente da Curadoria de
Fundações do Ministério Público, para cada ano do relatório;

IV. plano de atuação para o biênio subsequente e prioridades no apoio à Universidade
de Braśılia.

Parágrafo único - a Presidência do CONSUNI solicitará parecer conclusivo do Decanato
de Administração e, ouvida a auditoria interna da UnB, o submeterá ao CONSUNI.”

Dado que a FINATEC não está credenciada como fundação de apoio desde 5/6/2009,
no entender deste relator o presente processo deve ser analisado como um processo de

credenciamento, e não de renovação. Porém, a FINATEC atuou como fundação de apoio
recentemente, e ainda está gerenciando projetos da FUB iniciados enquanto credenciada.
Portanto, faz-se necessário avaliar também os documentos relativos à renovação. No caso,

o processo contém relatórios anuais correspondentes aos anos 2007,2008 e 2009, pendentes
de aprovação neste Conselho, bem como os dados financeiros listados no item III e os

pareceres do MPDFT.

Os referidos pareceres 109/2009 e 194/2009 do Ministério Público reprovaram as contas
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da FINATEC relativas aos anos 1999-2008. Neste contexto é importante observar que
as razões dadas se referem, em geral, ao alegado “desvio de finalidade”, e não erros de
contabilidade. Além do mais, estes pareceres do MPDFT tem seus efeitos suspensos por

força de liminar concedida à FINATEC.

Também constam pareceres do DAF e AUD relativos ao biênio 2007/2008, e ao ano
2009. A respeito de 2009, o Decano de Administração e Finanças, o Prof. Pedro Murri-
eta, considerou que “...os relatórios das atividades de 2009 poderiam ser aprovados neste
parecer. No entanto, baseado nos fatos citados anteriormente, volto a recomendar a este
Conselho que não aprove o pedido de recredenciamento em pauta e não analise novo pe-
dido de recredenciamento da FINATEC, até que a suspeição levantada pelos Promotores do
Ministério Público seja completa e satisfatoriamente esclarecida nos devidos órgãos legal-
mente credenciados para tal”. Já a Auditoria Interna da UnB apontou a necessidade de
explicações sobre os itens 3 a 6 do relatório dos auditores independentes, apontando que
seriam necessárias explicações a respeito de:

1. As mercadorias em consignação;

2. A localização de bens do inventário;

3. A exata contabilização dos recursos do FAI;

4. O crédito da FINATEC referente de faturamento de passagens aéreas no valor
R$46.752,47.

Em resposta à solicitação pelo MRT de explicações destes pontos, explicou a FINATEC
que:

1. As mercadorias em questão se referem principalmente a livros junto a Editora da
UnB, e que em 11/08/2010 foi realizado o acerto sobre o montante negociado com a UnB.

A diferença decorre do fato de haver ainda livros em consignação junto à Editora.

2. Quanto ao relatório gerencial de inventário, a FINATEC informou que há um
número muito grande de bens, notadamente de informática e material de escritório, que
não foram localizados. Estes bens estão entregues em comodato à FUB, com os res-

ponsáveis devidamente designados.

3. A respeito do FAI, a FINATEC informou que vem provisionando todos os valores

em conta contábil e fazendo o recolhimento diretamente à conta única da FUB.

4. Quanto aos créditos relativos aos descontos sobre faturamento de passagens aéreas,
tal valor encontra-se registrado e está à disposição da FINATEC para utilização.

Portanto, a documentação está completa para votação pelo CONSUNI, exceto os
itens relativos à inclusão no Conselho Superior de 50% +1 membros designados pelo
CONSUNI. De fato, este Conselho nunca escolheu uma lista de nomes para encaminhar à

FINATEC, impossibilitando a mesma adequar-se à condição. Além do mais, a resolução
é omissa sobre a maneira de elaborar a lista. Relembro que a PI 475/2008 exige que o

conselho superior da fundação inclua, no mı́nimo, um terço dos seus membros indicados
pelo conselho superior da IFES interessada quando solicitações de credenciamento são

apresentadas ao MEC/MCT. No caso em questão, da FINATEC, o Conselho Superior é
composto de 12 membros, portanto é necessária a designação e inclusão de 7 membros

escolhidos de uma lista de 14 elaborada pelo CONSUNI.
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4. Relatórios técnicos dos anos 2007, 2008 e 2009

Devido à longa duração deste processo, e aos problemas ligados à crise institucional por

que passou a UnB em 2008, os relatórios de atividades da FINATEC dos anos 2007 ou 2008
não foram aprovados no CONSUNI, além do relatório do ano 2009 que naturalmente seria

considerado neste momento. Em vez de discutir cada ano individualmente, apresento os
dados separados por natureza, com os valores referentes a cada um dos três anos agrupados

juntos.

Fomento à Pesquisa

Nos anos 2007, 2008 e 2009 a FINATEC apoiou atividades de pesquisa feita por mem-

bros da comunidade através dos Editais 01, 02 e 03. O Edital 01 visou apoiar participação
de professores e alunos de pós-graduação em eventos cient́ıficos, com resultados mostrados

na tabela:

Ano 2007 2008 2009

Solicitações apresentadas 363 263 127

Solicitações aprovadas 150 145 81

Recursos disponibilizados R$520.000,00 R$520.000,00 R$312.000,00

Recursos gastos R$516.480,00 R$508.009,20 R$288.728,02

As solicitações aprovadas nesta edital, como nos outros, são devidamente listadas nos

relatórios com breves descrições, e mostram uma ampla distribuição entre as áreas de
conhecimento.

O Edital 02 visou apoiar professores orientadores de projetos finais de graduação e de

iniciação cient́ıfica, com os resultados mostrados:

Ano 2007 2008 2009

Solicitações apresentadas 191 101 112

Solicitações aprovadas 100 99 81

Recursos disponibilzados R$150.000,00 R$150.000,00 R$90.000,00

Recursos gastos R$147.988,43 R$144.985,28 R$117.125,18

Neste edital a participação da área de humanidades e ciências sociais foi expressiva, embora

bastante menor que as outras ciências.

O Edital 03 visou apoio à publicação. Em 2007 foram selecionadas cinco obras, com
um gasto total previsto quando da finalização da publicação de R$77.577,75; em 2008
foram três obras, com um gasto total de R$46.536,40. Em 2009 foram disponibilizados

R$80.000,00; a análise das obras pelo comitê ad hoc continua. Este apoio foi concedido
integralmente nas àreas de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

Além dos editais comuns aos três anos sob consideração, em 2007 e 2009 houveram

apoio às pesquisas de docentes recém-contratados pela UnB; em 2007 foram gastos

R$199.755,65 em 41 projetos através do Edital Boas Vindas de 2006, e em 2009 houve um
Edital 04/2009, também chamado “Aux́ılio Enxoval”, para docentes recém-contratados da

UnB com doutorado também recente, em que, de um total de 119 solicitações recebidas,
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foram aprovadas 96, e dos R$370.000,00 disponibilizados, foram utilizados R$350.844,04.
Os projetos apoiados mostram uma concentração nas áreas das ciências, mas com uma
presença significativa das humanidades.

Projetos de pesquisa e eventos

Estes projetos são resultantes de solicitações de pesquisadores da UnB, individual-

mente ou em grupos, a fontes de financiamento externas, que foram gerenciados adminis-
trativa e financeiramente pela FINATEC. O financiamento vem de agências governamen-

tais, empresas nacionais, e outros organismos nacionais e internacionais; destaca-se a va-
riedade de fontes tão diversas quanto, a t́ıtulo de exemplos, PETROBRAS, EMBRAPA,
FINEP, Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, The Woods Hole Research Center, UNES-

CO, e o Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Organization.
Os projetos são separados no relatório em fomento de pesquisa e realização de eventos,

e aquisição de equipamentos no exterior destinados a pesquisa. Eles podem durar mais
que um ano, e o valor global de cada projeto pode ser distribúıdo desigualmente entre os

anos do projeto, dependendo na sua natureza; portanto, valores financeiros de um ano
não correspondem completamente com os projetos iniciado no mesmo ano.

Nos três anos sob consideração os totais são os seguintes:

Ano 2007 2008 2009

Projetos de fomento à pesquisa 102 91 90

Aquisição no exterior 9 8 7

Projetos iniciados no ano 30 20

Valor total repassado a FINATEC R$12.747.645,55 R$14.321.557,31 R$8.828.190,25

A lista de projetos detalha os recursos recebidos de cada projeto em 2009, e os saldos a

receber.
Ao executar projetos desta natureza, o papel de uma fundação de apoio é de cuidar

de toda a administração financeira e burocrática do projeto, além das compras. Além
do mais, a FINATEC oferece aos pesquisadores da UnB, através de sua Gerência de

Empreendimentos, aux́ılio à elaboração de projetos de solicitação de recursos financeiros.

Importação

A Lei 8.010/90 permite que a FINATEC importe insumos e bens de pesquisa para

a UnB com isenção de impostos federais e estaduais. Nesta modalidade foram gastos os
seguintes totais:

2007 2008 2009

R$976.634,01 R$1.851.602,95 R$3.444.731,40

Os saltos nos valores são causados em grande parte pelas compras associadas com os
projetos FINEP/CT-INFRA.

Serviços especializados desenvolvidos para a FUB

Além dos projetos descritos acima, a FINATEC também executa projetos através de

contratos e convênios diretos com a FUB; por exemplo, várias Pró-licenciaturas, junto

6



com as Unidades Acadêmicas correspondentes, e projetos de apoio à Universidade Aberta
do Brasil, junto com o Decanato de Graduação.

Ano 2007 2008 2009

Projetos executados 11 14 7

Projetos iniciados no ano 2 0 0

Recursos repassados R$2.467.154,22 R$1.817.675,18 R$5.000,00

O total de recursos repassados a FINATEC em 2009 é muito menor que o valor total dos
projetos (que é de R$2.112.352,10) porque na maior parte esses projetos foram inicados

em anos anteriores, com o valor total repasssado no primeiro ano de execução do projeto;
observe-se que nenhum projeto deste tipo foi iniciado a partir de 2007.

Apoio ao desenvolvimento cient́ıfico e tecnológico

Neste item são projetos que a FINATEC apoiou com alocação de recursos financeiros
do seu Fundo de Apoio, e uso da sua infraestrutura. Os projetos são de grande variedade

de natureza e tamanho, incluindo, a t́ıtulo de exemplos, R$9.440,00 de apoio a reedição
do livro “Estruturas de Concreto Armado: Fundamentos de Projeto, Dimensionamento e
Verificação” em dezembro de 2008, R$1.200,00 contribúıdo ao “XIV Congresso de Iniciação
Cient́ıfica da UnB” em outobro de 2008, R$465,00 de apoio à “Jornada Acadêmica do
Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações” em

agosto de 2008, e R$1.834,00 em apoio à reunião cient́ıfica “Rede Ibero-Americana para
o estudo do controle biológico com Triatoma virus (TrV) de triatomı́neos transmissores da
doença de Chagas” em março de 2009. Todos os projetos são devidamente listadas no
relatório com descrições breves. Os números totais nos três anos encontram-se na tabela:

Ano 2007 2008 2009

Projetos apoiadas 74 35 19

Recursos gastos R$267.787,88 R$145.859,72 R$104.105,05

Esta tabela relata somente os projetos diretamente ligados à UnB; em 2007 também
foram apoiados quatro projetos ligados a entidades externas, tais como FAPDF ou o

Jardim Botânico de Braśılia, no valor total de R$21.395,00. Observa-se que existe uma
diferença pequena entre os valores na tabela e aqueles lançados no balancete, uma vez que
os prazos de alguns projetos não coincidem com o ano fiscal.

Projetos executados pela FINATEC no âmbito do convênio do cooperação e in-
tercâmbio cient́ıfico e tecnológico firmado com a FUB

A FINATEC executou projetos em parceria com a FUB, com vários prazos e valores,

alguns descritos nos relatórios como de “prestação de serviços especializados para insti-
tuições públicas ou privadas” e outros de “caráter permanente destinados à comunidade em
geral”. Neste seção são inclúıdos, por exemplo, vários cursos de especialização, além de
serviços técnicos tais como “Determinação de razões isotópicas 13C/12C e 18O/16O em
amostras de carbonato”, no valor global de R$700,00.
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Ano 2007 2008 2009

Projetos executados em total 91 72 58

Projetos de serviços 29 23 17

Projetos de caráter permanente 62 49 41

Recursos repassados R$3.752.576,49 R$1.668.800,19 R$939.414,92

Projetos executados diretamente pela FINATEC para instituições públicas e privadas
destinados a promoção universidade-empresa-governo

A FINATEC também desenvolveu projetos conjuntos com “instituições públicas e
privadas, nacionais e estrangeiros, objetivando a transferência de tecnologia através da
promoção de integração Universidade-Empresa-Governo”, coordenados diretamente pela

FINATEC e sem envolvimento direto da UnB. Exemplos incluem “Avaliação da eficiência
do fertilizante Nitrabor (15,5% N, 19% Ca, 0,3% B) na produtividade do algodão, em solo do
cerrado”, junto com Yara Brasil Fertilizantes, a promoção de cursos de ĺıngua estrangeira
no sistema de imersão, em parceria com New Art Turismo Rural Ltda., e vários projetos

com Prefeituras Municipais. Os valores totais são:

Ano 2007 2008 2009

Projetos desenvolvidos 41 33 23

Projetos iniciados no ano 18 15 10

Recursos gerenciados R$3.163.191,40 R$1.757.779,16 R$1.087.939,24

Projetos encerrados nos anos anteriores que receberam parcelas em atraso

O valor total de R$178.153,42 foi recebido em 2009.

Projetos executados pela Filial FINATEC-Goiania

A FINATEC possui uma filial em Goiânia, principalmente atuando na área de ins-
pecções veiculares. Em 2009 sua receita foi de R$524.411,58, incluindo R$369.060,48

advindos de laudos veiculares. Sendo que as suas despesas totalizaram R$601.909,43, essa
filial terminou o ano com um déficit de R$77.497,85.

5. Observações sobre a necessidade de fundações de apoio na UnB

Fundações de apoio já tem sido usadas para apoiar as atividades das IFES durante
décadas. Uma observação feita com frequência é que a estrutura de uma fundação e a

legislação vigente permitem uma agilidade que é dif́ıcil para órgãos públicos como FUB.
Concordo com essa posição somente em parte. Não há como negar que algumas operações
são mais simples, portanto mais ágeis, como por exemplo, o uso de cartão de crédito para

pagamento de pequenas contas internacionais. Porém, no meu entender a única atividade
que é facultada às fundações e não ao serviço público é a contratação temporária de

mão-de-obra, discutida abaixo.
A relação entre as fundações de apoio e as IFES mudou significativamente com a

publicação, em julho deste ano, da MP n. 495/2010, que altera as Leis de Licitação, de
Inovações e de Fundações de Apoio (Leis 8.666/93, 10.973/2004 e 8.958/94). As mudanças

significativas no contexto deste parecer são as seguintes.
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1. A Lei de Inovações e a Lei de Fundações de Apoio são alteradas para permitir
que FINEP, FNDCT, CNPq e Agências Oficiais de Fomento “poderão realizar convênios
e contratos nos termos do .... com as fundações de apoio, com a finalidade de dar apoio às
IFES e às ICTs, inclusive na gestão administrativa e financeira dos projetos mencionados...”
com dispensa de licitação, “com a anuência expressa das instituições apoiadas”.

2. A Lei de Fundações de Apoio foi alterada para permitir que as IFES e ICTs
“poderão realizar convênios e contratos, nos termos do ... com fundações institúıdas com
a finalidade de dar apoio a projetos de ensino, pesquisa e extensão e de desenvolvimento
institucional, cient́ıfico e tecnológico, inclusive na gestão administrativa e financeira estri-
tamente necessária à execução desses projetos.” Esta alteração amplia a área de posśıvel

atuação das fundações para muito além do apoio à pesquisa.

3. Outra alteração nessa Lei diz que “É vedada a utilização dos contratados referidos no
caput para contratação de pessoal administrativo, de manutenção, docentes ou pesquisadores
para prestarem serviços ou atender a necessidades de caráter permanente das IFES e ICTs
contratantes.” Ou seja, contratações temporárias para executar este universo ampliado de
atuação das fundações são permitidas, mas as IFES são impedidas de usar essa modalidade
para substituir o corpo permanente de funcionários, que evidentemente deve ser contratado

por meio de concurso público.

4. Outra mudança permite que “As fundações de apoio poderão conceder bolsas de en-
sino, pesquisa e extensão e de eśımulo à inovação aos alunos de graduação e pós-graduação
vinculados a projetos institucionais das IFES e ICTs apoiadas, na forma de regulamentação
espećıfica”, que, mais uma vez, amplia a área de atuação de fundações de apoio no ensino

superior.

Em geral, pode-se dizer que a Medida Provisória representa uma poĺıtica nacional de

ampliar a presença das fundações de apoio no ensino superior, e a utilização delas pelas
IFES. Observa-se também que empresas públicas tais como PETROBRAS e Eletronorte

já têm uma preferência demonstrada em utilizar fundações de apoio, e uma tendência
para FINEP, CNPq e demais agências de encorajar seu uso deixaria UnB prejudicada,
caso permanecermos sem fundações credenciadas.

6. Processos judiciais envolvendo FINATEC e seus conselhos

Existem vários processos em andamento envolvendo a FINATEC, e várias decisões já
publicadas. Faz-se necessário descrever algumas dessas questões.

O Processo 2004.34.00.020672-8 na 9a Vara Federal foi promovido pela FINATEC a
fim de obter judicialmente uma declaração de que suas atividades se inserem nas suas

finalidades estatutárias. O processo continua.

O Processo 2009.34.00.040147-5 na 21a Vara Federal foi promovido pela FINATEC
em razão dos Pareceres n. 109/2009 e 194/2009 do MPDFT com a finalidade de obter o

“reconhecimento e decretação da nulidade dos Pareceres”. A posição atual é que os efeitos
dos Pareceres estão suspensos, por ordem do tribunal, até o processo ser julgado pelo

Juizo de primeiro grau.

O Processo 2009.01.1.197698-4 na 3a Vara Ćıvel foi promovido pelo MPDFT re-

querendo a extinção da FINATEC e, liminarmente, que FINATEC não celebrasse nenhum
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contrato, convênio ou ajuste sem prévia anuência do MPDFT. O processo foi indeferido
na primeira instância, e o recurso do MPDFT continua em andamento; porém existe uma
restrição liminar determinada pelo Tribunal, exigindo que o MPDFT fiscalize antecipada-

mente qualquer contrato, convênio ou ajuste com valor acima de R$50.000,00, ou qualquer
grupo de atividades com o mesmo contratante cujos valores somem mais que este limite.

A Apelação Ćıvel 2008 01 1 006488-6 APC foi promovida pelo MPDFT com o fim

de destituir cinco dirigentes da FINATEC, afirmando que existiam várias irregularidades.
Após várias decisões, o Tribunal destituiu três dos cinco dirigentes, e os impediu de atuar

em instituições congêneres durante o prazo de três anos. Foram julgados improcedentes
as acusações contra os outros dirigentes.

Além dos julgamentos dos indiv́ıduos citados no processo, há uma longa discussão

na decisão sobre as alegações de desvio de finalidade, burla a procedimento licitatório
e violação aos prinćıpios da moralidade e legalidade. Cito alguns trechos da decisão,

observando que alguns destes exemplos referem-se a contratos firmados há muito tempo:

“O que chama a atenção no contrato firmado com a empresa ... é que o projeto encomen-
dado destina-se a construção de centro comercial em terreno de propriedade da FINATEC
em Águas Claras.

Evidentemente, a exploração de um centro comercial não pode ser enquadrada como
uma atividade de desenvolvimento institucional e, ainda que os recursos auferidos com tal
exploração fossem vertidos para o apoio à pesquisa, restaria configurado o desvio de finali-
dade.

Além disso, a empresa ... conta em seu quadro societário com um irmão da Superin-
tendente da FINATEC, ..., que inclusive participou da reunião em que houve deliberação
acerca da edificação de um centro comercial no aludido terreno.” (p. 25)

Outro exemplo refere-se a um contrato firmado pela FUB com o INSS, em que a

FINATEC foi subcontratada em 2000:

“De fato, não há como admitir que a contratação temporária de mão-de-obra para
prestação de serviço de atendimento em postos do INSS seja enquadrada no conceito de
desenvolvimento institucional. É dizer, não há correlação entre o objeto do contrato e a
finalidade para a qual foi criado a FINATEC, de forma que se mostra desprovida de funda-
mentação legal a dispensa de licitação no referido contrato.” (p. 23)

Sobre vários itens, conjuntos, o Tribunal opina:

“Com efeito, mostra-se moralmente reprovável que a FINATEC tenha passado a ser
administrada como uma empresa, visando, apenas a obtenção de superávit patrimonial,
deixando de lado seus objetivos estatutários.” (p. 20)

Tendo em vista esses exemplos, é inquestionável que várias ações da FINATEC foram
inconsistentes com seu fim como fundação de apoio à UnB. Por outro lado, deve-se ob-

servar que o Tribunal discordou com vários outras alegações do MPDFT, além do julgar
improcedentes as acusações contra dois dos dirigentes. Por exemplo, citando a Desembar-
gadora Nı́dia Corrêa Lima:

“No que toca à quantia de R$24.308.346,44 (vinte e quatro...) que, segundo o autor,
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estaria espalhada em diversas contas inativas de convênio, sem registro contábil, tenho que
a pretensão recursal não merece prosperar.

Com efeito, conforme se verifica dos pareceres de auditorias constantes das fls.6900/6918,
o valor apontado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO foi contabilizada na conta “Reservas para
Investimentos”, não havendo, portanto comprovação da ocultação alegada.” (p. 25)

Com respeito ao uso do FAI:

“Em relação à aquisição de bens para a reforma e a mob́ılia do apartamento do Reitor
da UNB, conforme já analisado, não houve por parte da FINATEC ingerência quanto à
destinação da verba mantida no Fundo de Apoio Institucional (FAI-FUB), uma vez que se
trata de valores cuja titularidade é da própria FUB - Fundação Universidade de Braśılia.”
(p. 30)

E novamente, o Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa:

“Por sua vez, é bom lembrar que, as despesas relacionados à reforma e decoração do
apartamento do Reitor da UNB, foram pagas com verba mantida pelo Fundo de Apoio Ins-
titucional, cuja titularidade é da própria FUB - Fundação Universidade de Braśılia, razão
pela qual a irregularidade apontada não diz respeito a FINATEC.” (pp. 36-37)

Reitero que várias destas citações fazem referência a eventos ocorridos antes do prazo
considerado neste parecer (2007-2009). Porém não há como ignorá-los, em parte porque a

decisão é recente, mas principalmente porque ela impacta diretamente na relação entre a
FINATEC e a FUB, bem como na nossa consideração das reclamações feitas pelo MPDFT

sobre a atuação da FINATEC.

7. Contribuições da FINATEC à UnB

Durante o andamento deste processo de credenciamento no CAD no decorrer de 2009,

o MRT elaborou uma recomendação ao CAD que incluiu questionamento da suficiência
dos R$750.000 disponibilizados nos editais de fomento à pesquisa em 2008, relativos ao

saldo dispońıvel na fundação, de R$87.000.000. É oportuno examinar as várias maneiras
como a FINATEC contribui à comunidade, e esta questão em particular.

1. Como detalhado acima, os editais de fomento a pesquisa ofereceram R$750.000
em 2007 e 2008, e R$850.000 em 2009. De fato, a quantidade gasta ao final tem variado

muito pouco entre 2005 e 2009, entre R$700.000 e R$750.000. Destaca-se o fato que a
FINATEC manteve esse ńıvel de financiamento em 2009, quando seu déficit operacional
de 2008 ultrapassou R$4.000.000.

2. O item “Apoio ao desenvolvimento cient́ıfico e tecnológico” nos relatórios detalha
gastos feitos pela FINATEC, com recursos próprios oriundos do seu Fundo de Apoio. Em

2009 totalizaram R$104.105,04.

3. Uma contribuição menos viśıvel que FINATEC faz em prol da UnB, são projetos

de pesquisa gerenciados com taxa de administração reduzido, e em alguns casos até com
taxa zero. Observa-se que os custos operacionais da fundação são pesados, e esses projetos

implicam em custos reais para a FINATEC, que seriam custos reais para a FUB (ou outra
fundação de apoio) se não fossem assumidos pela FINATEC. Portanto taxas reduzidas

somente podem ser interpretadas como uma contribuição financeira pela FINATEC à UnB.
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Ao mesmo tempo, é dif́ıcil contabilizar um valor total que represente essa contribuição
por vários fatores, inclúındo as seguintes razões:

(a) a falta de uma poĺıtica clara de qual porcentagen deve ser a taxa de administração

paga à FINATEC, e critérios claros para quando um projeto merece redução ou até isenção
de taxa.

(b) a existência de financiadoras, públicas ou privadas, que exigem taxa reduzida ou
zero.

Ainda assim, a t́ıtulo de exemplos de projetos gerenciados sem taxa de administração;
entre 2007 e 2009 quatro Pró-licenciaturas de Unidades Acadêmicas da UnB, com valor

total de repasse superior a R$1.500.000; durante 2008 e 2009, dois projetos da Fundação
de Apoio a Universidade Federal de São João del Rei - FAUF, junto com a FAC, com
valores totais de R$26.417,05 e R$28.390,00; e entre 2006 e 2009 uma parceria entre

BOT/IB e North Carolina State University sobre “Evolutionary and Ecological Feedbacks
as Determinants of Savanna-Forest Dynamics” com valor total de US$57.000,00. Embora

seja dif́ıcil calcular um valor exato para esta contribuição, pode-se afirmar que este tipo
de isenção ou redução de taxa representa uma contribuição financeira real e significativa

em benef́ıcio da UnB.
4. O Fundo de Apoio Institucional - FAI - é regulamentado pela Resolução 15/2006

do Conselho Diretor da FUB, que estipula as porcentagens sobre os valores dos contratos,

geralmente 10%, que serão aplicados no FAI. Além deste valor, em alguns casos existe
também uma porcentagem que é usada para apoiar os centros de custo participando no

contrato ou convênio. Nos últimos anos os valores são apresentados na tabela:

2007 2008 2009

FAI R$683.266,39 R$371.819,35 R$164.558,77

Outros R$311.196,90 R$106.037,51 R$164.558,77

Embora antigamente esses valores fossem mantidos na FINATEC até a sua utilização,

desde abril de 2008 eles são repassados à FUB via DAF. Também é importante relem-
brar que, embora seja um benef́ıcio financeiro à FUB, não vem diretamente dos recursos
próprios da FINATEC, e sim dos projetos por ela gerenciados.

5. O mesmo pode ser dito sobre os valores inerentes aos bens repassados à FUB ao
final dos prazos de execução dos projetos, que em 2009 totalizaram R$123.059,85 (em

valores depreciados). Este valor total representa um apoio significativo para a UnB, mas
a verba usada originalmente para a sua compra foi, em geral, oriunda das financiadoras

dos projetos, portanto este item não deve ser considerado análogo com itens 1, 2 e 3.

8. Comparações com outras fundações de Apoio

É instrutivo comparar o desempenho da FINATEC com outras fundações de apoio de

IFES; usaremos como exemplos a FUNARBE, que é uma fundação de apoio à Universi-
dade Federal de Viçosa, e a FAI.UFSCar, que apoia a Universidade Federal de São Carlos.

As fundações tem formas de operar bem diferentes, e apresentam seus balancetes finan-
ceiros em forma diferente, portanto alguns dos valores na tabela em baixo são meramente

aproximações. Alguns dados pelo ano 2009 são:
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FINATEC FUNARBE FAI.UFSCar

Total do Ativo/Passivo R$118.090.279 R$143.582.072 R$77.321.485

Custos/Despesas Operacionais R$13.411.169 R$9.628.509 R$2.402.026

Custos com Pessoal R$7.624.027 R$5.605.728

Receita Liquida R$6.204.364 R$12.025.988 R$4.311.903

Superávit/Déficit (R$2.308.604) R$2.398.830 R$1.909.877

Patrimônio R$69.000.000 R$13.000.000 R$2.182.267

Recursos ofertados em editais R$850.000 R$540.800

Os valores mostram que a FINATEC e a FUNARBE são de tamanho parecido em

termos da entrada e sáıda de recursos anuais, não muito diferentes em termos de despesas
operacionais, que inclui custos com pessoal, e ofereceram em editais valores relativamente

próximos. A grande diferença está entre seus patrimônios e na receita, que refletem modos
diferentes de atuar; a FUNARBE arrecada fundos através da comercialização de latićınios,
e a FINATEC principalmente com o retorno no seu patrimônio.

A comparação entre a FINATEC e FAI.UFSCar é mais dif́ıcil. A FAI.FSCar fun-

ciona de modo muito mais atrelado à reitoria, com dois terços do seu conselho superior
formado de membros da administração de UFSCar, ex oficio. (Reitor, Vice-Reitor, Pró-

reitores, etc.) Ela não oferece apoio através de editais, mas em 2009 pagaram bolsas a 271
pesquisadores e 287 discentes, com valores que “tem como referência bolsas de est́ımulo á
pesquisa da FAPESP”. Uma vez por ano, o resultado ĺıquido é repassado à universidade
e recolhido à conta única. Porém, foi imposśıvel encontrar o valor total das bolsas pago

pela fundação ou a despesa com pessoal durante o ano.

9. Sugestões

Neste parágrafo relaciono vários aspectos da atuação da FINATEC que, entendo,

merecerão a atenção continuada da FINATEC e da UnB, caso este CONSUNI decida pelo
credenciamento da FINATEC como fundação de apoio.

1. Como observado acima, a FINATEC faz contribuições significativas à UnB por meio

do seu Fundo de Apoio. Embora não haja ind́ıcios de favorecimentos, o uso deste Fundo de
Apoio não segue a forma de um edital, ou outro método isonomico de aplicação, e acredito

que até a sua existência seja pouco conhecida na comunidade em geral. A natureza deste
apoio, e a sua grande variação, talvez dificulte o uso de editais, mas caso eles sejam
impraticáveis, acredito que a FINATEC poderia encontrar um meio de evidenciar esta

contribuição e a sua isonomia de aplicação à comunidade, com informações sobre todos
os eventos e ações apoiados.

2. A isenção ou redução de taxas de administração também impacta no problema de

desvio de finalidade. Se a FINATEC for mais restrita nas suas atividades de arrecadação
de verbas, talvez será necessário ser menos generosa nesse contexto - afinal, não há como

pagar as despesas operacionais sem renda. Sugiro que uma poĺıtica mais clara e isonomica
seja adotada que deixe claro quanto a FINATEC cobra em geral, e em quais situações

poderia haver redução ou isenção de taxa.
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3. O plano de atuação apresentado pela FINATEC para o próximo biênio, embora
contenha uma descrição qualitativa dos objetivos, não contém metas quantitativas para
mensurar o seu desempenho ao final do biênio. Sugiro que tais metas sejam inclúıdas num

plano complementar.

4. É notável que, em 2009, o DPP também lancou editais de fomento, alguns com

recursos próprios, outros com recursos externos, contemplando finalidades semelhantes
àquelas finalidades dos editais da FINATEC. Os valores de alguns destes editais apoiados

com recursos próprios são listados na tabela:

Edital Disponibilizado Solicitado No. Sol. Aprovado No. Apr.

Apoio à Pesquisa R$600.000 R$556.338 R$484.575

Incl. de Novos Docentes R$500.000 R$555.554 R$450.607

Eventos no páıs - Pós-Grad. R$100.000 R$130.500 130 R$86.183 86

Eventos no páıs - Docentes R$100.000 R$55.800 56 R$43.979 44

Eventos no exterior - Docentes R$250.000 R$303.815 152 R$240.895 130

O oferecimento de editais de natureza similar pelo DPP e pela FINATEC implica
em duplicação de esforços tanto pelos pesquisadores solicitantes quanto pelas equipes

julgadoras. Sugere-se que editais conjuntos, ou outro tipo de divisão de trabalho, sejam
adotados.

Além do mais, os órgãos da UnB responsáveis pela poĺıtica de pesquisa e pós-graduação

são o DPP, CPP e CEPE, e as ações da FINATEC devem ser em apoio à poĺıtica esta-
belecida por esses órgãos. Evidentemente situações parecidas existirão nas outras áreas de

atuação que a MP 495/2010 agora permite. Sugiro que a FINATEC (e demais fundações
de apoio, quando houver) trabalhem em conjunto com o DPP na execução desta poĺıtica,

e com os demais decanatos em situações apropriadas.

5. Com o intuito de encorajar uma rotatividade no Conselho Superior da FINATEC,
ao mesmo tempo mantendo sempre presentes pessoas com experiência, sugiro que uma

metade dos membros seja substitúıdo anualmente, que no meu entender foi a praxe no
passado recente. Isso implicaria ao CONSUNI trocar três ou quatro dos sete membros

indicados por esse conselho a cada ano, para manter a porcentagem de 50% +1, e daria
uma oportunidade natural de se discutir e avaliar também anualmente o andamento da

FINATEC e o seu apoio à UnB.

6. Embora a nova legislação implique que os relatórios anuais sejam avaliados pelo

CONSUNI em vez do CAD, que foi nossa prática anterior, questiono, dada a estrutura
administrativa da UnB, se não seria mais natural solicitar um parecer do CAD sobre o
relatório técnico da fundação, junto com os balancetes, a ser homologado pelo CONSUNI

como parte das deliberarações sobre a renovação de credenciamento. Esta alteração se-
pararia as partes administrativo-financeiras e pólitico-estratégicas, levando as discussões

correspondentes aos Conselhos apropriados.

7. As dificuldades que a FINATEC tem junto com o MPDFT centram-se na questão

de desvio de finalidade. A decisão do Tribunal supracitada deixe evidente que houveram
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tais desvios. Embora os exemplos mais conhecidos já estejam no passado, ainda existem
atividades da FINATEC (tais como os laudos veiculares realizados em Goiânia) que têm
pouco a ver com suas atividades centrais, e facilmente podem ser vistos como puramente

comerciais. Estas ações talvez devem ser reconsideradas. Acredito ser provável que, com
o apoio da administração da UnB, a FINATEC pode adaptar o seu modo de operar de

tal modo que os questionamentos do MPDFT sejam atendidos.

8. Durante a elaboração do parecer de DAF, o Diretor da DCF, Samuel Faria de

Abreu, observou “A Fundação não garante um ńıvel ideal de clareza nas informações
disponibilizadas quanto aos aspectos contábeis... Faz-se necessário uma padronização de
Plano de Contas para as Fundações, considerando a natureza espećıfica das fundações pri-
vadas com finalidade pública e de interesse social”, Acredito que melhorias na apresentação
dos balancetes ajudariam em avaliações do desempenho da FINATEC pelo CONSUNI.

De passagen, observo que dentro do processo consta o parecer sobre o relatório técnico
de 2007 preparado em 2008 pelo relator, Prof. Ricardo Titze, para apresentação no CAD

em junho de 2009. O seu parecer consta no processo, embora nunca foi apreciado no CAD.
Cito uma parte do seu parecer:

“... Recomenda-se que a FINATEC: 1. evite realizar quaisquer atividades que pos-
sam extrapolar suas finalidades básicas, quais sejam promover e apoiar o desenvlovimento
cient́ıfico e tecnológico, a transferência de tecnologia. a pós-graduação e a pesquisa; 2. ava-
lie a real necessidade de manter a sua filial em Goiania, visto que os projetos lá desenvolvidos
não impactam na vida acadêmica da UnB; 3. empreenda esforços para reavaliar critérios e
metodologias relativas ao Fundo de Apoio Institucional (FAI) destinado à UnB...”

10. Conclusão

Acredito que a UnB, como as outras IFES, precisa de pelo menos uma fundação de
apoio. Esta necessidade torna-se mais evidente ainda à luz da MP 495/2010, que amplia

as áreas de atuação para Fundações de Apoio e, no meu entender, insere as fundações
de apoio como peças principais numa estratégia nacional de apoio a educação, ciência e

tecnologia.

Admitindo-se esta necessidade, o assunto recai sobre a questão se a FINATEC pode

executar este papel, e em caso positivo, se a UnB quer essa fundação como apoiadora ou
prefere investigar alternativas; a criação de uma nova fundação, por exemplo. Apesar da

suas dificuldades e a intervenção judicial no ano de crise, e as complicações juŕıdicas decor-
rentes, acredito que a FINATEC esteja em condições melhores de executar esta função
para a UnB do que as alternativas, por ter uma infraestutura e corpo técnico estabelecido,

além de um patrimônio substancial. O desafio é de estabelecer modos de operação que
garantam transparência e isonomia no seu funcionamento, e uma convergência entre as

ações da FINATEC e as poĺiticas da UnB. Essa última preocupação torna-se mais impor-
tante ainda quando observamos que uma grande parcela da nossa comunidade tem pouca

confiança na atuação de fundações de apoio, e da FINATEC em particular. É importante
ressaltar que algumas ações recentes da FINATEC, tais como lançar informações na portal

de transparência no internet (antecipando a exigência legal de fazer isso) ajudam, e que
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a tutela do MPDFT sobre contratos acima de R$50.000 também ajuda, para aumentar
a confiânça de não haver futuros desvios de finalidade. O mais essencial neste aspecto
talvez seja ter no Conselho Superior da fundação membros designados pelo CONSUNI,

garantindo que no futuro as ações da FINATEC serão realmente públicas, resgatando a
sua reputação.

Ressalto a importância de que não basta que as ações da FINATEC e da UnB se-
jam corretas; é preciso que sejam vistas como tais pela comunidade local e nacional. É

inegável que a imagem da UnB e das suas fundações de apoio piorou muito durante a
crise institucional, e que nossas relações com a FINATEC estarão no futuro sob a lupa da

mı́dia e da opinião pública, dentro e fora de nossa comunidade. É necessário criar formas
não somente de melhor gerenciar e fiscalizar nossas relações com as fundações, mas de
deixar transparente a moralidade e legalidade de nossas ações, bem como as suas eficácia,

eficiência e importância para o desenvolvimento da UnB.
Com essas observações, faço as seguintes propostas ao CONSUNI para deliberação:

1. Que o Estatuto da FINATEC seja referendado, que é de certo modo um reconheci-
mento formal da situação já existente.

2. Que os Relatórios de gestão e atividades da FINATEC de 2007, 2008 e 2009 sejam
aprovados para o fim do seu credenciamento.

3. Que CONSUNI concorde com o credenciamento da FINATEC como fundação

de apoio, condicionada à reestruturação do seu Conselho Superior para satisfazer as
exigências da Portaria 475/2008 e Resolução CONSUNI 18/2009, em particular a inclusão

de 50% + 1 dos membros a serem designados por este Conselho.

4. Que CONSUNI se esforçe para preparar esta lista sem mais demora, permitindo

que a FINATEC, e por extensão a UnB, tenha sua situação regularizada. Sugiro que cada
conselheiro do CONSUNI seja convidado a nomear um candidato, após confirmar a sua
disposição de atuar, até a terça-feira antes da próxima reunião do CONSUNI. A seguir, o

CONSUNI homologará a lista de candidatos, e procederá imediatamente a uma votação
em cedulas, com cada conselheiro votando para os sete candidatos da sua preferência. Os

quatorze nomes que receberem mais votos serão encaminhados à FINATEC, listados na
ordem númerica de votos recebidos.

5. Que a FINATEC apresente ao CONSUNI, dentro de um prazo de 90 dias após o
seu credenciamento pelo MEC/MCT, um plano de atuação para o próximo biênio que
contenha propostas de atuação ou justificativas do não-atendimento relativo às sugestões

colocadas no parágrafo 9o deste parecer.

Por fim, agradeço os vários membros da administração superior da UnB e da FI-

NATEC, além de vários funcionários de ambas as instituições, que disponibilizaram seu
precioso tempo para ajudar na elaboração deste parecer.

Este é meu parecer, salvo melhor júızo.
Em 30 de setembro de 2010

Prof. Nigel John Edward Pitt
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