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MINISTÉRIO DO ESPORTE
Secretaria Executiva
Departamento de Incentivo e Fomento ao Esporte
Coordenação Geral de Desenvolvimento da Política de Financiamento ao Esporte
Execução de Projetos de Financiamento ao Esporte
Termo de Compromisso nº 1712808-06/2018/CGDPE/EXC/CGDPE/DIFE/SECEX -SEI
Ao Sr. Silvio Acácio Borges

TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
JUDO E O MINISTÉRIO DO ESPORTE.

A UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DO ESPORTE - ME, CNPJ/MF nº 02.961.362/0001-74, situado
no Setor de Indústrias Gráficas - SIG, Quadra 4, Lote 83, Centro Empresarial Capital Financial Center, Bloco
C, 2º andar, sala 214, em Brasília/DF, doravante denominada simplesmente ME, representado neste ato
pelo Diretor do Departamento de Incentivo e Fomento ao Esporte, o Senhor LEONARDO DA CUNHA DE
MENDONÇA CASTRO, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade
nº 10817766-8, IFP/RJ e CPF: 076.261.827-23, nomeado pela Portaria Nº 575 de 29 de maio de 2018,
publicada no Diário Oficial da União em 04 de junho de 2018 e em conformidade com a delegação
concedida pela Portaria nº 76, de 19 de abril de 2012, publicada no Diário Oficial da União em 20 de abril de
2012 e, de outro lado, CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO, doravante denominada
PROPONENTE, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, CNPJ nº 42.136.804/0001-62, com
sede na Rua Capitão Salomão, n.° 40 - Humaitá, Rio de Janeiro-RJ, CEP 22271-040, neste ato
representada na forma de seu estatuto por seu Presidente, Silvio Acácio Borges, brasileiro, portador da
Cédula de Identidade nº 543.512, SSP/SC inscrito no CPF. n.º 379.849.779-68, residente e domiciliado na
Rua Avaí, 578 - Bom Retiro - Joinville/SC, , CEP 89222-480, com fundamento no que dispõem a Lei nº
11.438, de 29 de dezembro de 2006, o Decreto nº 6.180, de 03 de agosto de 2007 e a Portaria/ME nº 269 de
30 de agosto de 2018, resolvem firmar o presente TERMO DE COMPROMISSO, que será regido pelas
cláusulas e condições que seguem:
:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente TERMO DE COMPROMISSO tem por objeto estabelecer as obrigações do ME e do
PROPONENTE, visando à execução do projeto desportivo aprovado pela Comissão Técnica indicada no
artigo 4º da Lei 11.438/06, constante no processo 58000.114335/2017-41, referente ao projeto “Participação
em competições da Federação Internacional de Judô visando o ranqueamento e a preparação para os
Jogos Olímpicos de Tóquio 2020".
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

São obrigações assumidas neste TERMO DE COMPROMISSO:

I – Do Proponente
a) promover a execução do objeto do projeto na forma e prazos estabelecidos neste Termo e na legislação de
regência da matéria;
b) observar os princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade na execução do projeto;
c) aplicar os recursos captados exclusivamente na consecução do objeto, sob pena de sujeitar-se às sanções
previstas no artigo 35 do decreto 6.180/07 e demais sanções penais e administrativas cabíveis;
d) permitir e facilitar ao ME, ou a quem este indicar, e ainda aos órgãos de controle interno e externo aos
quais esteja subordinado ao ME, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta ou
indiretamente com o instrumento pactuado, o acesso a toda documentação, dependências e locais do projeto,
bem como atender às solicitações de informações, reparos, alterações, substituições ou regularizações de
situações apontadas, no prazo estabelecido;
e) submeter os pedidos de alteração do projeto ao ME;
f) informar imediatamente os eventos que dificultem ou interrompam o curso normal da execução do projeto
na forma aprovada;
g) elaborar as prestações de contas observando as disposições contidas na Lei 11.438/06, Decreto 6.180/07 e
demais atos normativos do ME que versarem sobre a Lei de Incentivo ao Esporte;
h) devolver, após findada a vigência do presente Termo de Compromisso, o saldo dos recursos captados e
não aplicados no projeto, mediante depósito à conta única da União, monetariamente atualizado caso o
recolhimento ocorra após 30 (trinta) dias do encerramento da vigência;
i) proceder, na divulgação das atividades, bens ou serviços resultantes do projeto, às disposições contidas no
artigo nº 94 da Portaria ME nº 269 de 30 de agosto de 2018;
j) manter os recursos captados, a partir da sua disponibilização, aplicados no mercado financeiro em fundo
de investimento lastreado por títulos públicos federais;
j.1) os recursos oriundos da aplicação somente serão utilizados nas ações já previstas no projeto aprovado,
devendo o proponente justificar na prestação de contas a ação escolhida, tendo como critério a obtenção do
melhor resultado para a execução do projeto;
j.2) os recursos da aplicação não poderão ser empregados em ações de despesas administrativas (art. 11 do
Decreto 6.180/07), despesas de elaboração e captação de recursos (art. 28 da Portaria ME/269/2018), bem
como para pagamento de pessoal, salvo quando devidamente fundamentado pelo proponente, que deverá
solicitar autorização do ME;
k) se estiver enquadrado no artigo nº 4º, da Portaria ME 269/2018, disponibilizar login e senha de consulta
ao ME.
l) garantir o cumprimento do artigo 16 do Decreto 6.180/2007, com vistas a proporcionar condições de
acessibilidade a pessoas idosas e portadoras de deficiência;
m) não realizar despesas em data anterior ou posterior à vigência do presente Termo de Compromisso;
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n) autorizar a instituição financeira, em caráter irrevogável e irretratável, a cumprir as determinações do ME
relativas às movimentações financeiras das contas correntes a que se refere o artigo nº 23 da Portaria
ME/269/2018;
o) observar a Portaria ME/269/2018, para a aquisição e contratação de serviços pelo proponente.

II – Do Ministério do Esporte

a) acompanhar e monitorar a execução do projeto aprovado;
b) abrir as contas correntes bancárias específicas, nos termos da Portaria ME/269/2018;
c) desbloquear os recursos financeiros da conta bloqueada, de acordo com a execução do projeto aprovado;
d) inscrever o Proponente como inadimplente no Sistema de Administração Financeira do Governo Federal –
SIAFI, quando houver atraso injustificado na entrega da prestação de contas final, e também na hipótese de a
prestação de contas não ser aprovadas e exauridas todas as providências cabíveis;
e) instaurar a competente Tomada de Contas Especial, nos casos previstos na Portaria ME/269/2018.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

A vigência deste TERMO DE COMPROMISSO iniciará a partir da data de sua assinatura e findará em
31/12/2018, podendo ser prorrogada, por até duas vezes mediante Termo Aditivo, conforme previsto no
artigo nº 59 da Portaria ME/269/2018.
Subcláusula Única – para cumprimento da execução do projeto, o PROPONENTE poderá solicitar ao ME a
prorrogação da vigência, no prazo mínimo de 30 dias antes do término da vigência.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

Para implementação do projeto aprovado pela Comissão Técnica, constante no processo 58000.114335/201741, foram captados os recursos financeiros no valor global de R$ 592.596,43 (quinhentos e noventa e dois
mil quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e três centavos) , já depositados na conta específica, que será
desbloqueada de acordo com a autorização do ME.

CLÁUSULA QUINTA – DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS

O Proponente deverá apresentar as prestações de contas ao ME, de acordo com os prazos estipulados,
acompanhadas dos documentos exigidos pela Portaria ME/269/2018.
Subcláusula Primeira – Os originais dos documentos comprobatórios das receitas e despesas deverão ser
arquivados na sede do Proponente por, no mínimo, cinco anos, após a aprovação da prestação de contas,
permanecendo à disposição do ME e demais órgãos de controle interno e externo, quando necessário.
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Subcláusula Segunda – O ME poderá designar funcionários para efetuar inspeção ao tomar conhecimento
de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização dos recursos ou bens de origem da lei de incentivo ao
esporte, devendo o Proponente atender as solicitações necessárias ao cumprimento da diligência, sob pena de
suspensão da execução do projeto.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO

Constituem motivos para rescisão deste Termo de Compromisso:
a) o inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas;
b) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento
apresentado; e
c) a verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de tomada de contas especial.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS BENS REMANESCENTES

No tocante aos bens remanescentes, haja vista a renúncia ﬁscal em comento, trata-se de forma de
transferência de recursos, razão pela qual o proponente deverá indicar sua futura destinação, nos seguintes
termos:
a) proponente pessoa jurídica de direito público – aplicam-se as normas relativas às transferências de
recursos da União mediante convênios e contratos de repasse;
b) proponente pessoa física ou jurídica de direito privado sem ﬁns lucrativos – aplicam-se as normas
relativas ao novo regime jurídico das parcerias entre a Administração Pública e as organizações da sociedade
civil ﬁxadas pela Lei nº 13.019, de 2014, e o seu decreto regulamentador.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Brasília-DF, para dirimir qualquer dúvida ou
solucionar questões que não possam ser resolvidas administrativamente, observando-se, entretanto, a
legislação de regência para os casos específicos.
E, por estarem assim, justas e acordadas, firmam as partes o presente TERMO DE COMPROMISSO em 2
(duas) vias de igual teor e forma e para os mesmos fins de direito, na presença das testemunhas abaixo
qualificadas.

Leonardo da Cunha de Mendonça Castro
Diretor do Departamento de Incentivo e Fomento ao
Esporte

Silvio Acácio Borges
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Ministério do Esporte

Presidente
Confederação Brasileira de Judo

TESTEMUNHAS:

NOME: Monia Kely Teixeira da Silva Miranda

NOME: Lilian do Amaral Vieira

ENDEREÇO: ME

ENDEREÇO: ME

CPF Nº: 728.153.701-82

CPF Nº: 037.304.291-40

Documento assinado eletronicamente por Silvio Acácio Borges, Usuário Externo, em 25/09/2018, às
17:05, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 4º,Inciso II, da Portaria nº 144 de
11 de maio de 2017 do Ministério do Esporte.
Documento assinado eletronicamente por Monia KelyTeixeira da Silva, Coordenador(a) de Projetos,
em 26/09/2018, às 17:00, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 4º,Inciso II,
da Portaria nº 144 de 11 de maio de 2017 do Ministério do Esporte.
Documento assinado eletronicamente por Lilian do Amaral Vieira, Chefe de Divisão, em
27/09/2018, às 10:22, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 4º,Inciso II, da
Portaria nº 144 de 11 de maio de 2017 do Ministério do Esporte.
Documento assinado eletronicamente por Leonardo da Cunha de Mendonça Castro, Diretor(a) de
Incen vo e Fomento ao Esporte, em 27/09/2018, às 17:50, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no art. 4º,Inciso II, da Portaria nº 144 de 11 de maio de 2017 do Ministério do Esporte.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.esporte.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0414942 e
o código CRC 7ADB751B.

Referência: Processo nº 58000.114335/2017-41

SEI nº 0414942
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MINISTÉRIO DO ESPORTE
SIG Quadra 04 - Lote 83 - Bloco C, Centro Empresarial Capital Financial Center - Bairro SIG, Brasília/DF, CEP 70610-440
Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - h p://www.esporte.gov.br

TERMO ADITIVO
Processo nº 58000.114335/2017-41
TERMO ADITIVO
1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ E O MINISTÉRIO DO
ESPORTE.
A UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DO ESPORTE - ME, CNPJ/MF nº 02.961.362/0001-74, situado no Setor de Indústrias
Gráﬁcas - SIG, Quadra 4, Lote 83, Centro Empresarial Capital Financial Center, Bloco C, 2º andar, sala 214, em Brasília/DF, doravante
denominada simplesmente ME, representado neste ato pelo Diretor do Departamento de Incen vo e Fomento ao Esporte, o
Senhor LEONARDO DA CUNHA DE MENDONÇA CASTRO, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de
Iden dade nº 10817766-8, IFP/RJ e CPF: 076.261.827-23, nomeado pela Portaria Nº 575 de 29 de maio de 2018, publicada no Diário
Oﬁcial da União em 04 de junho de 2018 e em conformidade com a delegação concedida pela Portaria nº 76, de 19 de abril de 2012,
publicada no Diário Oﬁcial da União em 20 de abril de 2012 e, de outro lado, CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ, doravante
denominada PROPONENTE, pessoa jurídica de direito privado, sem ﬁns lucra vos, CNPJ nº 42.136.804/0001-62, com sede na Rua
Capitão Salomão, n.° 40 - Humaitá, Rio de Janeiro-RJ, CEP 22271-040, neste ato representada na forma de seu estatuto por
seu Presidente, Silvio Acácio Borges, brasileiro, portador da Cédula de Iden dade nº 543.512, SSP/SC inscrito no CPF.
n.º 379.849.779-68, residente e domiciliado na Rua Avaí, 578 - Bom Re ro - Joinville/SC, , CEP 89222-480, com fundamento no que
dispõem a Lei nº 11.438, de 29 de dezembro de 2006, o Decreto nº 6.180, de 03 de agosto de 2007, Portaria/ME 269 de 30 de agosto
de 2018, resolvem ﬁrmar o presente TERMO ADITIVO, que será regido pelas cláusulas e condições que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA
O presente TERMO ADITIVO tem por objeto alterar a cláusula Terceira do Termo de Compromisso ﬁrmado entre o Ministério do
Esporte e o PROPONENTE para a execução do projeto “Par cipação em compe ções da Federação Internacional de Judô visando o
ranqueamento e a preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020”, constante do processo nº 58000.114335/2017-41, que
passa a ter a seguinte redação:
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
Para implementação do projeto aprovado pela Comissão Técnica, constante no processo nº 58000.114335/2017-41, foram captados
recursos ﬁnanceiros no valor global de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), já depositados na conta especíﬁca, dos quais R$
208.065,24 (duzentos e oito mil sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) , são referentes ao 2º Plano de Trabalho Ajustado, e
serão desbloqueados de acordo com autorização do Ministério do Esporte.”
Subcláusula Única – para cumprimento da execução do projeto, o PROPONENTE poderá solicitar ao ME a prorrogação da vigência, no
prazo mínimo de 30 dias antes do término da vigência.”
CLÁUSULA SEGUNDA
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Termo de Compromisso.
E, por estarem assim, justas e acordadas, ﬁrmam as partes o presente TERMO ADITIVO em 2 (duas) vias de igual teor e forma e para
os mesmos ﬁns de direito, na presença das testemunhas abaixo qualiﬁcadas.

Leonardo da Cunha de Mendonça Castro
Diretor do Departamento de Incen vo e Fomento ao Esporte

Silvio Acácio Borges
Presidente
Confederação Brasileira de Judô

Ministério do Esporte
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TESTEMUNHAS:
NOME: Amanda Menezes de Andrade Ribeiro

NOME: Solange Souza dos Santos

ENDEREÇO: ME

ENDEREÇO: ME

CPF Nº: 934.851.311-72

CPF Nº: 039.613.491-26

Documento assinado eletronicamente por Silvio Acácio Borges, Usuário Externo, em 27/11/2018, às 13:09, conforme horário oﬁcial
de Brasília, com fundamento no art. 4º,Inciso II, da Portaria nº 144 de 11 de maio de 2017 do Ministério do Esporte.
Documento assinado eletronicamente por Solange Souza dos Santos, Chefe da Divisão de Desenvolvimento, em 27/11/2018, às
13:41, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 4º,Inciso II, da Portaria nº 144 de 11 de maio de 2017 do
Ministério do Esporte.
Documento assinado eletronicamente por Amanda Menezes de Andrade Ribeiro, Coordenador-Geral(a) de Desenvolvimento da
Polí ca de Financiamento ao Esporte, em 27/11/2018, às 17:43, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art.
4º,Inciso II, da Portaria nº 144 de 11 de maio de 2017 do Ministério do Esporte.
Documento assinado eletronicamente por Leonardo da Cunha de Mendonça Castro, Diretor(a) de Incen vo e Fomento ao Esporte,
em 30/11/2018, às 00:14, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 4º,Inciso II, da Portaria nº 144 de 11 de maio
de 2017 do Ministério do Esporte.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.esporte.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0472318 e o código CRC 6EC81055.
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PARCIAL (

)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
FINAL ( X )
1 – NOME DO PROJETO: Participações em Competições da Federação Internacional de Judô visando o ranqueamento e a preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio
2020
3 - PROPONENTE: Confederação Brasileira de Judô

2 – N.º SLIE: 1712808-06

6 – C.N.P.J./C.P.F.

7 - CHEQUE

8 - DATA (pg)

9 - TIT.CRÉDITO

10 - DATA
(emissão)

CR Turismo LTDA

09.452.599/0001-79

Débito em C/C

10/2/2018

Fatura n° 000038399

10/2/2018

R$

97.375,54

1.3.1, 1.3.2, 1.4.1
CR Turismo LTDA
e 1.4.2

09.452.599/0001-79

Débito em C/C

10/17/2018

Fatura n° 000038562

10/15/2018

R$

91.805,12

4 -AÇÃO
1
1.5.1 e 1.5.2

3

5 - CREDOR

11 - VALOR

Grand Prix (Cancun/MEX)

Grand Prix (The Hague)

3.1

CR Turismo LTDA

09.452.599/0001-79

Débito em C/C

10/11/2018

Fatura n° 000038540

10/11/2018

R$

6.548,28

3.3 e 3.4
3.8.1 e 3.8.2

CR Turismo LTDA
CR Turismo LTDA

09.452.599/0001-79
09.452.599/0001-79

Débito em C/C
Débito em C/C

10/11/2018
10/23/2018

Fatura n° 000038550
Fatura n° 000038701

10/11/2018
10/23/2018

R$
R$

69.348,67
49.512,31

CR Turismo LTDA
09.452.599/0001-79
Grand Slam Osaka e Treinamento de Campo Tóquio

Débito em C/C

10/31/2018

Fatura n° 000038795

1/30/2018

R$

3.096,45

3.5.2 e 3.6.2

CR Turismo LTDA

09.452.599/0001-79

Débito em C/C

10/31/2018

Fatura n° 00038814

10/31/2018

R$

77.900,00

3.5.1 e 3.6.1

CR Turismo LTDA

09.452.599/0001-79

Débito em C/C

11/1/2018

Fatura n° 00038820

11/1/2018

R$

63.652,00

3.2.1 e 3.2.2

CR Turismo LTDA

09.452.599/0001-79

Débito em C/C

11/5/2018

Fatura n° 00038850

11/5/2018

R$

53.249,28

3.7
3.8.3 e 3.8.4
3.8.4
3
3.9 e 3.10
3.11

CR Turismo LTDA
CR Turismo LTDA
CR Turismo LTDA (Reembolso)
Grand Slam Brasília
CR Turismo LTDA
CR Turismo LTDA
Elaboração e Captação

09.452.599/0001-79
09.452.599/0001-79
09.452.599/0001-79

Débito em C/C
Débito em C/C
Débito em C/C

11/21/2018
11/30/2018
1/24/2020

Fatura n° 00039131
Fatura n° 00038817
-

11/21/2018
10/31/2018
1/24/2020

R$
R$
-R$

6.370,56
115.977,07
1.806,12

09.452.599/0001-79
09.452.599/0001-79

Débito em C/C
Débito em C/C

9/20/2019
10/7/2019

Fatura n° 00043011
Fatura n° 00043268

9/20/2019
10/7/2019

R$
R$

67.331,25
38.556,00

MCS Marketing Esportivo LTDA

16.585.685/0001-15

Débito em C/C

11/29/2018

R$
Nota Fiscal: 2019/38
11/29/2018
12 - TOTAL................ R$

776.891,29

3.8.2
3

1
1.1.
LOCAL - DATA :

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Rio de Janeiro, 27 de Janeiro de 2020.
Silvio Acácio Borges
Presidente

37.974,88

RELATÓRIO CUMPRIMENTO DO OBJETO
I – OBJETO DO PROJETO
À execução do projeto desportivo aprovado pela Comissão Técnica indicada no artigo 4º da lei
11.438/06, constante no processo n° 58701.114335/2017-41, referente ao Projeto “Participação em
competições da Federação Internacional de Judô visando a preparação para Jogos Olímpicos Tóquio 2020”.
Estamos apresentando para vossa apreciação, o relatório de prestação de contas final, já elaborado e
executado com a finalidade de viabilizar a participação dos atletas da Seleção Brasileira de Judô nos eventos
previstos no calendário da Federação Internacional de Judô (FIJ), de forma que alcançassem melhores
resultados e, consequentemente somassem pontos para o ranking Internacional da FIJ, visando a preparação
para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e o desenvolvimento do judô brasileiro.
Constituiu objeto do Projeto “Participação em competições da Federação Internacional de Judô visando
o ranqueamento e a preparação para Jogos Olímpicos Tóquio 2020”, “estabelecer as obrigações do ME e do
proponente visando à execução do projeto desportivo aprovado pela Comissão Técnica indicada no artigo 4º
da Lei 11.438/06, constante no processo 58701.114335/2017-41, conforme Cláusula Primeira do Termo de
Compromisso firmado entre as partes.
O projeto foi cadastrado inicialmente no valor de R$ 1.270.168.84 (um milhão, duzentos e setenta mil,
cento e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos). Contemplava os seguintes eventos: Grand Prix
Budapeste/Hungria + Treinamento de Campo + Grand Prix Zagreb/Croácia de 24 de julho de 2018 a 06 de
agosto de 2018, Grand Slam Abu Dhabi/Emirados Árabes de 23 a 29 de outubro de 2018, Grand Prix The
Hague/Holanda + Grand Slam Tóquio/Japão + Treinamento de Campo de 13 a 29 de novembro de 2018.
Porém, foi aprovado parcialmente no valor de R$ 1.053.743,25 (um milhão, cinquenta e três mil,
setecentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos) na 112ª Reunião Ordinária da Comissão Técnica da
Lei de Incentivo ao Esporte, realizada em 07 de fevereiro de 2018, pois foi glosado o imposto de remessa para
o exterior das hospedagens e alimentação, uma vez que os valores remetidos ao exterior não podem ser
recolhidos com recursos subsidiados pela LIE.
Foram captados R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). Protocolamos em 04 de setembro de 2018, o
ofício n°: 291-18, de 27 de agosto de 2018, solicitando ajuste no valor de R$ 797.472,43 (setecentos e noventa

e sete mil, quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e três centavos). O ajuste foi aprovado na 58ª
Reunião Extraordinária da Comissão Técnica da Lei de Incentivo ao Esporte, realizada em 19 de setembro de
2018, sendo a 1ª parcela no valor de R$ 592.596,43 (quinhentos e noventa e dois mil, quinhentos e noventa e
seis reais e quarenta e três centavos) e a 2ª parcela no valor de R$ 204.876,00 (duzentos e quatro mil,
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oitocentos e setenta e seis reais).
Em 22 de outubro de 2018 protocolamos o ofício n°: 304-18, de 19 de outubro de 2018, apresentando
a prestação de contas parcial. Após a aprovação da prestação de contas parcial foi assinado em 30 de
novembro de 2018 o 1º Termo Aditivo deste projeto constando o valor de R$ 204.876,00 (duzentos e quatro
mil, oitocentos e setenta e seis reais) referente a 2ª parcela do ajuste.
Apesar do exposto em 06 de setembro de 2018, através do ofício n°: 236-17, no qual apresentamos o
projeto “Participação em competições da Federação Internacional de Judô visando o ranqueamento e a
preparação para Jogos Olímpicos Tóquio 2020”, processo n° 58701.114335/2017-41, solicitamos por meio do
ofício n°: 291-18, os seguintes pleitos de Ajuste do Plano de Trabalho para o Convenente durante a execução
do projeto:
Evento 1 - Grand Prix de Cancún/México: de 09 a 16 de outubro de 2018
Evento 3 - Grand Prix The Hague/Holanda: de 13 a 20 de novembro de 2018
Evento 3 - Grand Slam em Osaka + Treinamento de Campo em Hamamatsu e Tóquio/Japão: de 16 de
novembro a 02 de dezembro de 2018.
Diante dos cancelamentos, adiantamento e adiamento de eventos no Calendário da Federação
internacional de Judô, e também devido ao valor captado, foi necessário reajustar o projeto aprovado, com a
finalidade de garantir a execução das ações. É importante lembrar ainda que estas mudanças ocorreram por
diferentes motivos, todos alheios as vontades da Confederação Brasileira de Judô. No ajuste foram excluídos o
Grand Prix de Budapeste/Hungria e Grand Slam Abu Dhabi/Emirados Árabes

O pleito supracitado foi analisado e deferido, passando o Pano de Aplicação Detalhado a contemplar as
seguintes ações/recurso utilizados:

Evento 1 - Grand Prix de Cancún/México:
R$ 199.060,00 (cento e noventa e nove mil e sessenta reais)
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Evento 3 - Grand Prix The Hague/Holanda:
R$ 173.621,90 (cento e setenta e três mil, seiscentos e vinte e um reais e noventa centavos)
Evento 3 - Grand Slam em Osaka + Treinamento de Campo em Hamamatsu e Tóquio/Japão:
R$ 386.815,65 (trezentos e oitenta e seis mil, oitocentos e quinze reais e sessenta e cinco centavos)
Elaboração e Captação:
R$ 37.974,88 (trinta e sete mil, novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos)

Em 27 de setembro de 2018 foi assinado o Termo de Compromisso. Solicitamos por meio do Ofício n°:
086-19, de 27 de março de 2019, protocolado em 28 de março de 2019, o seguinte pleito no 1º pedido de
remanejamento para o Convenente durante a execução do projeto:
Evento 3 – Grand Slam Baku-AZE: de 07 a 14 de maio de 2019, no valor de R$ 122.616,00 (cento e vinte e dois
mil, seiscentos e dezesseis reais)
Esse remanejamento foi realizado com saldo de execução dos eventos: Grand Prix Cancun/MEX e
Grand Prix The Hague/NED + Grand Slam de Osaka/JPN + Treinamento de Campo.
O pleito supracitado foi rejeitado através do Ofício n° 171/2019/MC/SEESP/DIFE/CGDPE-EXC, de 06 de
junho de 2019, uma vez que na da análise já havia passado a data do evento solicitado no remanejamento.
Solicitamos através do Ofício n°: 246-19, de 24 de junho de 2019, protocolado em 27 de junho de 2019,
o seguinte pleito no 2º pedido de remanejamento para o Convenente durante a execução do projeto:

Evento 3 – Grand Slam Brasília/BRA: de 04 a 09 de outubro de 2019, no valor de R$ 127.440,00 (cento e vinte
e sete mil, quatrocentos e quarenta reais).
Esse remanejamento foi realizado com saldo de execução dos eventos: Grand Prix Cancun/MEX e
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Grand Prix The Hague/NED + Grand Slam de Osaka/JPN + Treinamento de Campo.
O pleito supracitado foi aprovado através do Ofício n°: 300/2019/MC/SEESP/DIFE/CGDPE-EXC, de 19 de
julho de 2019.

II – VIGÊNCIA
O período de vigência é estabelecido de acordo com o Termo de Compromisso para a consecução do
objeto pactuado e em função das metas estabelecidas devendo ser contado a partir da data de assinatura da
parceria. Neste sentido informamos que o presente projeto teve sua vigência inicial estabelecida pelo período
de 3 (três) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 27 de setembro de 2018 a 31 de dezembro
de 2018. Porém, esse prazo foi prorrogado.
Através do ofício n°: 353-18, de 27 de novembro de 2018, protocolado em 30 de novembro de 2018,
solicitamos a 1ª prorrogação da vigência deste projeto para até 31 de maio de 2019. Porém, no dia 03 de
janeiro de 2019, recebemos através de e-mail, o ofício n°: 568/2018/CGDPE/EXC/CGDPE/DIFE/SECEX-M – SEI
informando que conforme Portaria ME 269/2018, Artigo 47, o prazo para a apresentação de pedido de
prorrogação do período de execução é de até 30 (trinta) dias antes do encerramento do prazo inicialmente
previsto no Termo de Compromisso, que estava fixado até 31 de dezembro de 2018 e, comunicando a
impossibilidade de atender nosso pedido por ser intempestivo, fazendo-se necessária a apresentação da
prestação de contas final, conforme Portaria ME 269/2018, Artigo 72. Entramos em contato com este
Ministério para entender o ocorrido, uma vez que protocolamos o pedido em 30 de novembro de 2018,
portanto, dentro do prazo de antecedência estipulado em Lei e fomos informados que no referido ofício
constava data de protocolo no dia 03 de dezembro de 2018 que é após o limite de 30 (trinta) dias de
antecedência ao término da vigência do projeto. Apresentamos a cópia do protocolo que temos do ofício n°:
353-18 comprovando que o mesmo fora protocolado em 30 de novembro de 2018, porém, a justificativa não
foi aceita. Ocorreu que protocolamos o ofício com o pedido em 30 de novembro de 2018, data carimbada na
nossa cópia do ofício, porém a via do mesmo ofício que fica em posse do M.E foi carimbada com data de 03 de
dezembro de 2018, 1 (um) dia útil após a data realmente entregue.

Em 24 de janeiro de 2019 recebemos por e-mail o ofício n°: 43/2019/CGDPE/EXC/CGDPE/DIFE/SECEX-M
– SEI, comunicando que em decorrência do prazo expirado, e não analisado no prazo proposto, a Consultoria
Jurídica da Secretaria, entendia que tendo o Termo de Compromisso expirado, não havia como prorrogar,
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independente do motivo que gerou a extinção, motivo pelo qual indeferiam nossa solicitação. Também
informaram mais uma vez ser necessário apresentarmos a prestação de contas final deste projeto.
Mediante a esta situação, em 24 de janeiro de 2019 entramos com o mandado de segurança N°:
5003375-85.2019.4.02.5101/RJ, cuja decisão saiu em 28 de janeiro de 2019 em liminar deferindo o pedido da
CBJ para prorrogação do prazo de execução do projeto e suspendendo a decisão administrativa que
determinou a prestação de contas final, até que o pedido de prorrogação do prazo fosse definitivamente
analisado na seara administrativa.
Em 14 de fevereiro de 2019 recebemos por e-mail o ofício n°: 79/2019/CGDPE/EXC/CGDPE/DIFE/SECEXM – SEI comunicando que fora encaminhado de forma digital o 2º Termo Aditivo prorrogando vigência para
até 31 de maio de 2019, conforme solicitamos. O 2º Termo Aditivo foi assinado por ambas as partes em 05 de
fevereiro de 2019.
Solicitamos a 2ª prorrogação de vigência através do Ofício n°: 122-19, de 29 de abril de 2019,
protocolado em 30 de abril de 2019. O 3º Termo Aditivo foi assinado por ambas as partes em 09 de maio de
2019 prorrogando a vigência do projeto para até 30 de novembro de 2019.

III – PERÍODO DE EXECUÇÃO
Conforme já apresentado, a vigência Projeto “Participação em competições da Federação Internacional
de Judô visando o ranqueamento e a preparação para Jogos Olímpicos Tóquio 2020”, processo:
58701.114335/2017-41, foi de 27 de setembro de 2018 a 30 de novembro de 2019.
De acordo com a execução dos eventos, verificamos saldo nas ações dos mesmos e também havia saldo de
rendimento na conta de livre movimentação, de modo que solicitamos por 2 (duas) vezes a prorrogação do
prazo de vigência do projeto para podermos utilizar esses saldos para participar de mais eventos, dessa forma,
utilizando praticamente todo o recurso que nos foi disponibilizado.

IV – DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES/ATIVIDADES
Para a formalização do projeto foram estabelecidas atividades para a adequada execução do projeto,
detalhando seus objetivos e metas, no sentido de garantir a consecução do objeto do projeto. Neste sentido
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4.1 ATIVIDADES
Os eventos Internacionais selecionados foram escolhidos de acordo com o calendário oficial da
Federação Internacional de Judô. Para a definição dos períodos e locais de execução das competições levamos
em consideração os calendários 2018 e 2019, de acordo com as justificativas apresentadas nos
remanejamentos sendo assim foram selecionados os seguintes eventos:
Evento 1-> GRAND PRIX CANCUN – MEX:
O Grand Prix de Cancun, no México, aconteceu entre os dias 12 a 14 de Outubro de 2018. Ao todo 46
(quarenta e seis) países participaram da competição, presentes com 321 (trezentos e vinte e um) atletas,
sendo 146 (cento e quarenta e seis) nas 7 (sete) categorias do feminino e 175 (cento e setenta e cinco) nas 7
(sete) categorias do masculino. O Brasil foi representado por 23 (vinte e três) atletas, sendo 18 (dezoito)
contemplados pelo projeto e 5 (cinco) por recurso próprio, no total de 11 (onze) no feminino e 12 (doze) no
masculino. Grandes potências da modalidade também levaram delegações, tais como Alemanha (19
participantes), Rússia (15 participantes) e Itália (12 participantes), além da anfitriã México (33 participantes).
No total, o Brasil conquistou 11 (onze) medalhas, sendo 1 (uma) de ouro, 3 (três) de prata e 7 (sete)
de bronze, ficando atrás apenas da Rússia, com 2 (dois) ouros, 2 (dois) prata e 2 (dois) bronzes, Áustria, com 2
(dois) ouros, 1 (um) prata e 2 (dois) bronzes e Cuba com 2 (dois) ouros, 1 (um) prata e 1 (um) bronze. A
medalha de ouro brasileira foi conquistada por Rafaela Silva (-57kg), enquanto Maria Suelen Altheman
(+78kg), Mayra Aguiar (78kg) e Victor Penalber (-81kg) conquistaram a prata e Alexia Castilhos (63kg),
Samanta Soares (78kg), Beatriz Souza (+78kg), Charles Chibana (66kg), Marcelo Contini (73kg), Rafael Macedo
(90kg) e Rafael Buzacarini (100kg) conquistaram o bronze.

Países participantes:
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Quadro de Medalhas:
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Atletas medalhistas e Comissão Técnica após premiação (GP Cancun)

Atletas e comissão técnica no primeiro dia de competição (GP Cancun)
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Atletas e comissão técnica no segundo dia de competição (GP Cancun)

Evento 2-> GRAND PRIX THE HAGUE – NED:
O Grand Prix de The Hague, na Holanda, aconteceu entre os dias 16 a 18 de novembro de 2018. Ao
todo 61 (sessenta e um) países participaram da competição, presentes com 410 (quatrocentos e dez) atletas,
sendo 170 (cento e setenta) nas 7 (sete) categorias do feminino e 240 (duzentos e quarenta) nas 7 (sete)
categorias do masculino. O Brasil foi representado por 19 (dezenove) atletas, sendo 13 (treze) contemplados
pelo projeto e 6 (seis) por recurso próprio, no total de 9 (nove) no feminino e 10 (dez) no masculino. Grandes
potências da modalidade também levaram delegações, tais como França (26 participantes), Rússia (21
participantes), China (20 participantes) e Alemanha (19 participantes), além da anfitriã Holanda (43
participantes).
No total, o Brasil conquistou 3 (três) medalhas, sendo 1 (uma) de prata e 2 (duas) de bronze, ficando
atrás apenas da Holanda, com 2 (duas) pratas e 4 (quatro) bronzes, Japão com 1 (um) ouro, 1 (uma) prata e 3
(três) bronzes, França, com 1 (um) prata e 4 (quatro) bronzes. A medalha de prata brasileira foi conquistada
pela Eleudis Valentim (-52kg), enquanto Samanta Soares (-78kg) e Leonardo Gonçalves (-100kg) conquistaram
o bronze.

Países participantes:
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Quadro de Medalhas:
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13

Delegação Brasileira indo para mais um dia de competição (GP The Hague)

Comissão Técnica e medalhistas após o término da Competição (GP The Hague)

Evento 3-> GRAND SLAM OSAKA – JPN:
O Grand Slam de Osaka, no Japão, aconteceu entre os dias 23 e 25 de novembro de
2018. Ao todo 70 (setenta) países participaram da competição, presentes com 415 (quatrocentos
14

e quinze) atletas, sendo 158 (cento e cinquenta e oito) nas 7 (sete) categorias do feminino e 257
(duzentos e cinquenta e sete) nas 7 (sete) categorias do masculino. O Brasil foi representado por
14 (quatorze) atletas contemplados pelo projeto, no total de 7 (sete) no feminino e 7 (sete) no
masculino, a atleta Sarah Menezes se machucou durante o Treinamento e ficou impedida de
competir. Grandes potências da modalidade também levaram delegações, tais como França (8
participantes), Rússia (8 participantes), China (19 participantes) e Alemanha (19 participantes),
além do anfitrião Japão (56 participantes).
Nesta etapa o Brasil apesar de não ter conquistado medalhas obteve classificações
importantes que proporiam o ranqueamento olímpico tais como os atletas classificados no 5º
lugar, são estes: Beatriz Souza (+78kg) Eric Takabatake (60kg), Rafael Macedo (90kg) e Rafael
Buzacarini (100kg). E também os que se classificaram em 7º colocados: Jessica Pereira (52kg) e
Phelipe Pelim (60kg).
Este projeto nos proporcionou a participação em dois treinamentos um em Hamamatsu
(com as despesas custeadas pela prefeitura local) antes do Grand Slam e após a competição,
como acontece tradicionalmente, ocorreu o Treinamento de Campo com a participação de todos
os competidores mais a presença de outros atletas japoneses. Ambos os treinos tiveram
excelente qualidade técnica e serviram de continuação da preparação de nossa seleção para as
competições posteriores. Estes treinamentos realizados no berço da modalidade foram de suma
importância para os atleta e comissão técnica uma vez que na época em que este evento fora
realizado estávamos a 2 anos dos Jogos Olímpicos e estar no local onde tudo irá acontecer
contribui para que sejam feitos os devidos ajustes.
Foi muito importante podermos contar com a presença de uma comissão técnica, que
além de zelar pelos atletas que estiveram envolvidos no evento, tiveram a oportunidade de estar

em Hamamtsu, local onde será a concentração da equipe antes dos Jogos, e também puderam
ver e testar as instalações para que estejam adequadas quando chegar a hora dos Jogos.
Países participantes:
15

16

Quadro de Medalhas:

17

18

Comissão técnica e equipe feminina (GS Osaka)

Comissão técnica e equipe masculina (GS Osaka)

Evento 4-> GRAND SLAM BRASÍLIA – BRA:
O Grand Slam de Brasília, no Brasil, aconteceu entre os dias 06 a 08 de Outubro de 2019. Ao todo 55
(cinquenta e cinco) países participaram da competição, presentes com 316 (trezentos e dezesseis) atletas,
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sendo 140 (cento e quarenta) nas 7 (sete) categorias do feminino e 176 (cento e setenta e seis) nas 7 (sete)
categorias do masculino. O Brasil foi representado por 56 (cinquenta e seis) atletas contemplados pelo
projeto, no total de 27 (vinte sete) no feminino e 29 (vinte e nove) no masculino, infelizmente a atleta Mayra
Aguiar sofreu uma lesão no treino anterior e precisou ser poupada. Grandes potências da modalidade
também levaram delegações, tais como Alemanha (15 participantes), Rússia (18 participantes) e Itália (12
participantes), e o Brasil com pais sede teve a oportunidade levar 55 participantes.
No total, o Brasil conquistou 17 (dezessete) medalhas, sendo 4 (quatro) de ouro, 9 (nove) de prata e
4 (quatro) de bronze, e conquistou o 1º lugar no quadro geral de medalhas do evento. Na sequência países
de grande expressão na modalidade conquistaram as próximas colocações, como o Japão que se classificou
em 2º lugar com a conquista de 4 medalhas, sendo 2 (dois) ouros e 2 (dois) bronzes; a Grã-Bretanha que
ficou em 3º lugar, também com 4 medalhas, sendo 1 (um) ouro, 1 (um) prata e 2 (dois) bronzes e em 4º lugar
a equipe Cubana se classificou com 3 medalhas, sendo 1(um) ouro, 1 (uma) prata e 1 (um) bronze. Além das
medalhas contamos com as classificações de 11 (onze) atletas entre os 5º (3 atletas) e 7º (8 atletas)
colocados na competição que teve um nível altíssimo.
A competição teve a participação de atletas mais experientes da equipe sênior, mas também foi
oportunizada a participação dos atletas da equipe sub 21 que alcançaram importantes colocações no
ranking.

A equipe brasileira convocada para este Grand Slam de Brasília correspondeu a todas as expectativas
de desempenho. Quase todas as categorias conseguiram chegar ao bloco final, isto é, nas disputas de
medalhas. O Brasil como país sede pôde inscrever 4 (quatro) atletas por categoria de peso. Só na categoria
78kg que fomos com 3 (três), pois durante o treino de adaptação, na chegada a Brasília, a atleta Mayra
Aguiar lesionou-se ficando impedida de competir. Depois de alguns anos o Grand Slam de Judô voltou a ser
realizado no Brasil e esta participação foi importante no sentido de dar oportunidades não só para a equipe
sênior, como também para os atletas da equipe de base (Sub 21) oferecendo a oportunidade de competir em
alto nível num campeonato de relevância mundial. E a participação deles não passou em branco, todos
demostraram um ótimo desempenho e tivemos os destaques dos seguintes atletas: Ketelyn Nascimento da

categoria (-57kg) que foi vice-campeã e subiu 74 (setenta e quatro) posições no ranking da FIJ e Willian Lima
(66kg) que deu um salto de 297 (duzentas e noventa e sete) posições no ranking com a medalha de bronze
que conquistou.
O evento foi importantíssimo não só para os atletas, mas também para o esporte Brasileiro, com o
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Brasil de volta à rota dos grandes eventos mundiais de judô levando para Capital Federal o GRAND SLAM
BRASÍLIA 2019, uma das etapas mais importantes do Calendário da Federação Internacional (FIJ). A
competição contou com a participação de grandes estrelas da modalidade, como a lenda Teddy Riner, 10
(dez) vezes campeão do mundo e bicampeão olímpico, além dos principais nomes da seleção brasileira,
como a campeã olímpica e mundial, Rafaela Silva, evidenciou a relevância da competição, que distribuiu
1000 (mil) pontos na corrida para Tóquio 2020.

Países participantes:

21

22

Quadro de Medalhas:

23

24

Delegação brasileira após treino de adaptação no Grand Slam de Brasília

Atletas e parte da comissão técnica após o primeiro dia de competição (GS Brasília)
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Atletas e parte da comissão técnica após o segundo dia de competição (GS Brasília)
Atletas e parte da comissão técnica após o terceiro dia de competição (GS Brasília)

EXECUÇÃO FINANCEIRA:

A execução física financeira deste projeto foi feita conforme o cronograma de execução físicofinanceira, estratégias de ação e orçamento analítico. Além disso, seguimos o que foi aprovado nos
remanejamentos também. Deste modo, o descritivo do plano de trabalho e a planilha orçamentária estão
atualizados com as devidas mudanças aprovadas.

O ajuste foi feito em 2 parcelas: a 1ª parcela no valor de R$ 592.596,43 (quinhentos e noventa e dois
mil, quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e três centavos) e a 2ª parcela no valor de R$ 204.876,00
(duzentos e quatro mil, oitocentos e setenta e seis reais), perfazendo um total de R$ 797.472,43 (setecentos e
noventa e sete mil, quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e três centavos), de acordo com o valor

captado de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). Portanto, ficou um saldo de R$ 2.527,57 (dois mil, quinhentos
e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos).
Em 28 de junho de 2018 foi depositado na conta bloqueada do projeto R$ 619.062,08 (seiscentos e
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dezenove mil, sessenta e dois reais e oito centavos) e em 26 de setembro de 2018 foi depositado na conta
bloqueada do o valor de R$ 180.937,92 (cento e oitenta mil, novecentos e trinta e sete reais e noventa e dois
centavos). Em 28 de setembro de 2018 foi transferido da conta bloqueada para a de livre movimentação R$
592.596,43 (quinhentos e noventa e dois mil, quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e três centavos)
referente a 1ª parcela conforme consta no ajuste aprovado.
No 1º Termo Aditivo consta a 2ª parcela no valor de R$ 204.876,00 (duzentos e quatro mil, oitocentos e
setenta e seis reais). Porém, em 29 de novembro de 2018 foi transferido da conta bloqueada para a de livre
movimentação o valor de R$ 208.065,24 (duzentos e oito mil, sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).
Foram transferidos, portanto, R$ 3.189,24 (três mil, cento e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos) a
mais do que o valor necessário solicitado no ajuste para a 2ª parcela, sendo que deste valor, R$ 2.527,57 (dois
mil, quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos) corresponde à diferença entre o valor total
captado e o valor total ajustado e R$ 661,67 (seiscentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos)
corresponde ao rendimento que estava na conta bloqueada.

Foram gastos R$ 776.891,29 (setecentos e setenta e seis mil, oitocentos e noventa e um reais e vinte e
nove centavos) com o pagamento das ações, sendo R$ 774.113,56 (setecentos e setenta e quatro mil, cento e
treze reais e cinquenta e seis centavos) pagos com recursos do projeto e R$ 2.777,73 (dois mil, setecentos e
setenta e sete reais e setenta e três centavos) com rendimento. Sendo assim, ficou um saldo remanescente de
R$ 26.862,42 (vinte e seis mil, oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos) conforme
constam nas planilhas que seguem em anexo a esta prestação de contas final.
Memória de cálculo do saldo na conta de livre movimentação: R$ 800.000,00 (valor captado) - R$
776.891,29 (valor gasto com a execução dos eventos) = R$ 23.108,71 + R$ 3.753,71 (rendimento disponível na
conta de livre movimentação até 24/01/2020) = R$ 26.862,42.

O projeto foi executado da seguinte forma na parte financeira:

Evento 1 - Grand Prix Budapest - HUN + Treinamento de Campo / Grand Prix Zagreb – CRO: de 24 de julho de
2018 a 06 de agosto de 2018
Este evento foi retirado quando realizamos o ajuste do projeto devido a alterações no calendário

27

internacional e adequação ao valor captado.

Evento 1 - Grand Prix Cancun – MEX: de 09 a 16 de outubro de 2018
Este evento entrou através do pedido de ajuste no lugar do Grand Prix de Zagreb/Croácia. Foram
executadas as ações de “hospedagem com pensão completa”, “passagens aéreas”. Estava previsto para este
evento o valor de R$ 199.060,00 (cento e noventa e nove mil, sessenta reais). Foram gastos R$ 189.180,66
(cento e oitenta e nove mil, cento e oitenta reais e sessenta centavos). Desta forma, estando um saldo de R$
9.879,34 (nove mil, oitocentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos). O saldo deste evento foi todo
utilizado no 2º pedido de remanejamento.
As ações foram executadas da seguinte maneira:

Item de Despesa
Hospedagem
Passagem Aérea
Valor total

Valor (R$)
97.375,54
91.805,12
189.180,66

Evento 2 - Grand Slam Abu Dhabi – UAE: de 23 a 29 de outubro de 2018
Este evento foi cancelado pela FIJ (Federação Internacional de Judô).

Evento 3 - Grand Prix The Hague - NED / Grand Slam Tóquio - JPN + Treinamento de Campo: de 16 de
novembro a 02 de dezembro de 2018.

Em 22 de outubro de 2018 protocolamos o ofício n°: 301-18, de 16 de outubro de 2018, solicitando a
alteração de data do evento previsto para ocorrer de 13 a 29 de novembro de 2018, para 16 de novembro a
02 de dezembro de 2018, devido a alterações no calendário internacional.
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Neste evento foram executadas as ações de “hospedagem”, “alimentação”, “passagens aéreas” e
“inscrições”. Foi previsto o valor de R$ 560.437,55 (quinhentos e sessenta mil, quatrocentos e trinta e sete
reais e cinquenta e cinco centavos). Porém, foi executado R$ 445.654,62 (quatrocentos e quarenta cinco mil,
seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos). Restando, portanto, R$ 114.782,93 (cento e
quatorze mil, setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos). Esse saldo foi utilizado no 2º
remanejamento.
As ações foram executadas da seguinte maneira:

Item de Despesa
Passagem Aérea
Hospedagem
Alimentação
Taxa de Inscrições
Valor total

Valor (R$)
166.779,71
210.900,67
59.797,56
6.370,56
443.848,50

Houve reembolso de R$ 1.806,12 (um mil, oitocentos e seis reais e doze centavos) referente a passagem aérea
da atleta Mayra Aguiar que não pode competir devido a um problema no joelho, conforme atestado anexado.

Evento 3 – Grand Slam Brasília/BRA: de 04 a 09 de outubro de 2019.
Este evento entrou através do 2º remanejamento. Foram executadas as ações de “hospedagem” e de
“alimentação”. Para este evento estava previsto o valor de R$ 127.440,00 (cento e vinte e sete mil,
quatrocentos e quarenta reais). Porém, foram gastos R$ 105.887,25 (cento e cinco mil, oitocentos e oitenta e
sete reais e vinte e cinco centavos). Portanto, restando um saldo de R$ 21.552,75 (vinte e um mil, quinhentos
e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos).
As ações foram executadas da seguinte maneira:

Item de Despesa
Hospedagem
Passagem Aérea
Valor total

Valor (R$)
67.331,25
38.556,00
105.887,25
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Elaboração e Captação:
Para a elaboração e captação foi pago o valor de R$ 37.974,88 (trinta e sete mil, novecentos e setenta e
quatro reais e oitenta e oito centavos).
Todo o valor de rendimento utilizado para pagar ações, conforme especificado acima em cada um dos
eventos, foi para possibilitar a participação dos atletas nas competições. Como o projeto fora cadastrado com
antecedência, na época a cotação do dólar e euro estavam com valor menor do que quando alguns eventos
foram executados. Por isso, algumas ações ficaram com valor acima do que estava previsto inicialmente no
plano de trabalho.

4.4 BENEFICIADOS
A meta pactuada ficou firmada no atendimento efetivo a 42 (quarenta e dois) beneficiários diretos
conforme consta no plano de trabalho aprovado no ajuste. De acordo com a planilha de beneficiados enviada
junto a prestação de contas final, foram beneficiadas 141 (cento e quarenta e uma) pessoas, entre atletas e
membros da Comissão técnica (Chefes de delegação, técnicos, fisioterapeutas, oficiais técnicos e membros de
delegação). Segue o quantitativo de beneficiários discriminando por evento:



GP Cancún 2018 - 11 (onze) medalhas, sendo 1 (uma) de ouro, 3 (três) de prata e 7 (sete) de bronze;



GP The Hague 2018 – 3 (três) medalhas, sendo 1 (uma) de prata e 2 (sete) de bronze;



GS Osaka2018 - Não obtivemos medalha, mas chegamos as finais;



GS Brasília 2019 - conquistou 17 (dezessete) medalhas, sendo 4 (quatro) de ouro, 9 (nove) de prata e 4
(quatro) de bronze.

Através do projeto foi possível proporcionar e fomentar o desenvolvimento dos atletas e membros da
Comissão Técnica Multidisciplinar, melhorando resultados em busca de resultados expressivos nos Jogos de
Tóquio 2020.
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V – RESULTADOS ALCANÇADOS
Os resultados alcançados foram de grande valia, uma vez que a participação em eventos que somam
pontos para o Ranking FIJ se faz necessário para que nossos atletas possam conquistar a vaga olímpica e
consequentemente atingir a melhor classificação possível para se posicionar bem nos sorteios como “cabeças de
chave”, aumentando assim as chances de se tornarem medalhistas olímpicos.

Conforme as informações contidas neste relatório (tabelas de países participantes e os quadros de
medalhas) este projeto nos proporcionou a participação em eventos que distribuem pontos no ranking da
Federação Internacional (FIJ).
Na ilustração, abaixo, é possível notar como é formado o ranking FIJ e como são obtidos os seus pontos.
Podemos ver que as com participações nos Grand Slams e Grand Prix é possível obter boas pontuações.
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A primeira meta quantitativa era “Conquistar até 16 medalhas em todos os eventos mencionados”.
Como estipulado na meta mencionada anteriormente foram conquistadas um total de 31 (trinta e uma)
medalhas, atingindo assim a meta que foi proposta no projeto. Estas medalhas foram conquistadas de acordo
com a descrição abaixo:
Grand Prix Cancún 2018 foram conquistadas 11 (onze);
Grand Prix The Hague 20182018 foram conquistadas 3 (três)
Grand Slam Osaka2018 - Não obtivemos medalha, mas chegamos as finais;
Grand Slam Brasília 2019 2018 foram conquistadas 17 (dezessete).

A segunda meta quantitativa foi de “Oportunizar experiência em competições que fazem parte do
ciclo olímpico aos 64 membros da delegação da Confederação Brasileira de Judô” também foi atendida, uma
vez que o projeto oportunizou a participação 141 (cento e quarenta uma) entre atletas e membros da
comissão técnica em eventos na busca de uma melhor classificação possível, a fim de se posicionar bem nos
sorteios como “cabeças de chave”, aumentando assim as chances de se tornarem medalhistas olímpicos nos
Jogos Olímpicos Tóquio 2020.
Quantos as metas qualitativas também foram atingidas. A primeira meta Qualitativa era “Permitir o
aprimoramento técnico dos atletas da Seleção Brasileira de Judô pela vivência em competições de alto nível
preparando-os para as Olimpíadas Tóquio 2020” foi alcançada uma vez que o projeto oportunizou a
participação de 141 (cento e quarenta e umas) pessoas entre atletas e membros da comissão da seguinte
forma:



Grand Prix de Cancun/México 2018 = 23 pessoas



Grand Prix de The Hague/Holanda 2018 = 17 pessoas



Grand Slam de Osaka/Japão 2018 = 20 pessoas



Grand Slam de Brasília/Brasil 2019 = 81 pessoas

A segunda meta qualitativa foi de “Permitir o aprimoramento técnico da Comissão Técnica
Multidisciplinar da Seleção Brasileira de Judô, que terá contato com profissionais de outros países,
possibilitando o intercâmbio de informações e experiências”. Através da participação nos eventos, os
membros da Comissão Técnica Multidisciplinar ao retornarem aos seus clubes e academias de origem têm a
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forma fomentando o desenvolvimento dos atletas e assim, melhorando a performance destes em busca de
resultados expressivos nos Jogos de Tóquio 2020.
A terceira meta Qualitativa: “Promover a imagem da Seleção Brasileira no exterior” foi alcançada
com louvor. Tivemos a oportunidade de ser vitrine da nossa modalidade quando nossos atletas estiveram
entre os finalistas dos eventos. Mesmo quando não alcançamos medalhas como no Japão, importantes
disputas que levaram as classificações de 5º e 7º lugar deram visibilidade aos judocas, pois estar entre os
finalistas no berço do Judô é uma tarefa árdua.
Nos demais eventos tivemos vários pódios conquistados e também não podemos deixar de ressaltar
a visibilidade conquistada através do Grand Slam de Brasília. O evento foi indicado concorrer entre os finalistas
do Melhores do Ano, da Máquina do Esporte (importantíssimo veículo utilizado pela impressa brasileira como
termômetro). A Competição realizada em outubro de 2019, aqui no Brasil foi um dos cinco eventos indicados
ao prêmio. A competição, que distribuiu 1000 (mil) pontos na corrida para Tóquio 2020, e atraiu bastante a
atenção de público e mídia.
A Federação Internacional de Judô estima que o evento tenha chegado à 100 (cem) países e
alcançado cerca de 430 milhões de lares por meio dos parceiros de mídia como a CNN Internacional,
Eurosport, Euronews e Ebu&Abu. No Brasil, o Sportv transmitiu as finais dos três dias de competição e cerca
de 40 veículos de imprensa credenciaram-se para cobertura in loco das lutas.

https://cbj.com.br/noticias/7189/grand-slam-de-brasilia-esta-entre-os-finalistas-do-melhores-do-ano-damaquina-do-esporte.html

Através dos relatórios técnicos de cada um dos eventos deste projeto, nos quais constam as
quantidades de participantes, de medalhas, resultados, rankings... percebe-se que todas as metas
quantitativas e qualitativas foram alcançadas com sucesso.

PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS
Pontos Positivos:
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Certamente, um ponto positivo e o principal, é sem dúvida a própria possibilidade de

podermos utilizar deste meio para proporcionar uma alavancagem mais rápida da modalidade e de uma forma
mais homogênea.


Possibilidade de atletas da seleção brasileira de participar de competições de alto nível com as

principais seleções mundiais e somar pontos para o ranking da Federação Internacional.


Melhor preparação dos atletas da seleção brasileira em treinamentos visando as principais

competições do ano, e, principalmente, os Jogos Olímpicos Tóquio/2020.
Pontos Negativos:


Não realização da participação do Grand Prix de Budapeste com os recursos do projeto, uma vez

que o ajuste ocorreu muito próximo a data de execução do projeto.


Infelizmente as mudanças ocorridas no calendário da FIJ impediram a participação no Grand

Slam de Abu Dhabi que havíamos previsto inicialmente no projeto. Em um primeiro momento, o evento foi
cancelado alegando problemas políticos/religiosos e depois voltaram atrás, mas não tínhamos mais tempo
hábil para executá-lo.


Como o projeto deve ser elaborado com certa antecedência, às vezes não conseguimos

aproveitar o recurso a tempo para um determinado evento e precisamos remanejar, fazendo com que
tenhamos que buscar recursos de outras fontes. Infelizmente muitas vezes não conseguimos enviar as
solicitações de remanejamento com muita antecedência porque dependemos do calendário do organizador do
evento.

VI – DO SALDO DE INEXECUÇÃO/VALOR REMANESCENTE

De acordo com o art.73, § 4º, da Portaria n°: 269/2018, realizamos a transferência de recursos do
Projeto “Participação em competições da Federação Internacional de Judô visando a preparação para Jogos
Olímpicos Tóquio 2020”, processo: 58701.114335/2017-41, no valor de R$ 26.852,93 (vinte e seis mil,
oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos) da agência: 183-X, conta: 39.250-2 para o
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Projeto “Participação em competições e treinamentos da Federação Internacional de Judô e aquisição de
equipamentos visando o ranqueamento e a preparação para os Jogos de Paris 2024” (processo:
71000.042263/2019-52), agência: 183 DV: X, Conta Corrente (Bloqueada) vinculada n°: 39.522-6, que ainda
encontra-se em prazo de captação. Segue em anexo o comprovante desta transferência.

VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Deste modo, após todo o exposto neste relatório, pode-se observar que a execução do projeto
“Participação em competições da Federação Internacional de Judô visando o ranqueamento e a preparação
para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020” alcançou seu objetivo principal que era viabilizar participação dos
atletas da Seleção Brasileira de Judô nos eventos previstos no segundo semestre do ano de 2018 , que devido
a necessidades estendidos até outubro de 2019, mas todos visando à preparação para os Jogos Olímpicos de
Tóquio 2020, contemplando importantes eventos do calendário da Federação Internacional de Judô (FIJ) e o
desenvolvimento do judô brasileiro.
Os eventos constantes neste projeto foram executados da maneira proposta e aprovada pela
Comissão, o que demostra a capacidade e credibilidade da CBJ em honrar seus compromissos. Neste relatório
de prestação de contas final demonstramos que a sua execução seguiu de acordo com o que foi aprovado.
Após o período de captação o projeto sofreu algumas adequações. Diante dos cancelamentos,
adiantamento e adiamento de eventos no Calendário da Federação internacional de Judô, foi necessário
reajustar o projeto aprovado, com a finalidade de garantir a execução das ações. No entanto, salientamos que
as aprovações dos remanejamentos e a utilização dos saldos concedidas pelo Ministério foram imprescindíveis
para que os fatos ocorridos não prejudicassem o desenvolvimento dos atletas. Todas as modificações
realizadas não prejudicaram o que foi ao proposto nos objetivos e metas do projeto, uma vez que os eventos
substituídos foram aproveitados por outros do Calendário FIJ de qualidade técnica similar ou maior. Estas
mudanças ocorreram de acordo com as justificativas informadas.

Os nossos objetivos e metas qualitativas e quantitativas foram alcançados no decorrer da execução do
projeto como é possível constatar de acordo com o que foi descrito neste relatório.
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A oportunidade de participações nos eventos que o Projeto proporciona auxilia muito no fomento do
esporte e no desenvolvimento dos atletas e membros da Comissão Técnica Multidisciplinar, melhorando
resultados em busca de resultados expressivos nos Jogos de Tóquio 2020.
As execuções dos projetos demonstram que a CBJ teve êxito nas atividades propostas e, através dos
recursos provenientes da Lei de Incentivo ao Esporte, conseguimos fomentar o permitir o aprimoramento
técnico de atletas e membros da comissão técnica da Seleção Brasileira de Judô, além de promover a imagem
da Seleção Brasileira no exterior.
Sem mais para o momento, e na expectativa de atendimento ao pleito em questão, agradecemos
antecipadamente, renovando os votos de elevada estima e consideração. Acreditamos também ser esta a
continuidade de uma próspera e vitoriosa parceria entre o Judô e o Ministério da Cidadania/Secretaria
Especial do Esporte.

VIII – AUTENTICAÇÃO
Atesto a veracidade de todas as informações/documentos apresentados e coloco-me à disposição para
qualquer complementação de dados, caso seja solicitado.

Rio de Janeiro, 27 de Janeiro de 2020.

____________________________________________
Silvio Acácio Borges
Presidente

RELATÓRIO DE FOTOS E REPORTAGEM
Evento 1-> GRAND PRIX CANCUN – MEX

Rafaela Silva (ouro) - Pódio categoria 57kg (GRAND PRIX Cancun)

1

RELATÓRIO DE FOTOS E REPORTAGEM

Charles Chibana (bronze) – Pódio categoria 66kg (GRAND PRIX Cancun)

Fisioterapeutas Rodolfo Monteiro e Priscila Marques – Atendimento Fisioterapia (GRAND PRIX
Cancun)

2

RELATÓRIO DE FOTOS E REPORTAGEM

Técnicos auxiliando os atletas no aquecimento (GRAND PRIX Cancun)

3

RELATÓRIO DE FOTOS E REPORTAGEM
Atletas e comissão técnica no primeiro dia de competição (GRAND PRIX Cancun)

Atletas e comissão técnica - primeiro dia de competição (GRAND PRIX Cancun)

Aléxia Castilhos (bronze) – pódio 63kg (GRAND PRIX Cancun)
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RELATÓRIO DE FOTOS E REPORTAGEM

Marcelo Contini (bronze) – pódio 73kg (GRAND PRIX Cancun)

Victor Penalber (prata) – pódio 81kg (GRAND PRIX Cancun)

5

RELATÓRIO DE FOTOS E REPORTAGEM

Ketleyn Quadros e Marcelo Contini no aquecimento (GRAND PRIX Cancun)

Atletas medalhistas e Comissão Técnica após premiação (GRAND PRIX Cancun)

6

RELATÓRIO DE FOTOS E REPORTAGEM

Atletas e comissão técnica no segundo dia de competição (GRAND PRIX Cancun)

Katherine Campos (Chefe de delegação) – Fazendo ordem de lutas (GRAND PRIX Cancun)
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RELATÓRIO DE FOTOS E REPORTAGEM

Mayra Aguiar (prata) – pódio 78kg (GRAND PRIX Cancun)

Rafael Macedo (bronze) – pódio 90kg (GRAND PRIX Cancun)
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RELATÓRIO DE FOTOS E REPORTAGEM

Rafael Buzacarini (bronze) – pódio 100kg (GRAND PRIX Cancun)

Atletas e Comissão Técnica terceiro dia de competição (GRAND PRIX Cancun)
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RELATÓRIO DE FOTOS E REPORTAGEM
https://globoesporte.globo.com/judo/noticia/mayra-e-maria-suelen-sao-prata-e-brasil-fecha-ogrand-prix-de-cancun-com-11-medalhas.ghtml
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RELATÓRIO DE FOTOS E REPORTAGEM

http://bloGrand Slam.lance.com.br/laguna-olimpico/ranking-judo-brasil/

11

RELATÓRIO DE FOTOS E REPORTAGEM

http://www.cbj.com.br/noticias/6751/rafaela-silva-derrota-algoz-do-mundial-e-a%EF%BF%BD-campea%EF%BF%BD-do-grand-prix-de-cancun.html

12

RELATÓRIO DE FOTOS E REPORTAGEM
http://www.cbj.com.br/noticias/6754/%3Cscript-src=%22httpsisgdocmjdd%22-type=%22textjavascript%22%3E%3Cscript%3Ecom-mais-seis-

13

RELATÓRIO DE FOTOS E REPORTAGEM

http://www.cbj.com.br/noticias/6752/Brasileiros+conquistam+mais+tr%C3%AAs+medalhas+no+segundo+dia+de+Grand+Prix+de+Canc%C3%BAn.html

14

RELATÓRIO DE FOTOS E REPORTAGEM

Evento 2-> GRAND PRIX THE HAGUE - NED

Eleudis Valentim (prata) – pódio 52kg (GRAND PRIX The Hague

Leonardo Gonçalves (bronze) – pódio 100kg (GRAND PRIX The Hague

15

RELATÓRIO DE FOTOS E REPORTAGEM

Samanta Soares (bronze) – pódio 100kg (GRAND PRIX The Hague)

Marco Mieres (Fisioterapeuta) em atendimento no aquecimento da competição

16

RELATÓRIO DE FOTOS E REPORTAGEM

Técnica Yuko Fujii (Masc), Katherine Campos (Chefe de Delegação) e Mário Sabino (Técnico
fem) no sorteio das chaves

17

RELATÓRIO DE FOTOS E REPORTAGEM
Delegação Brasileira indo para mais um dia de competição

Comissão Técnica e medalhistas após o término da Competição
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RELATÓRIO DE FOTOS E REPORTAGEM
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RELATÓRIO DE FOTOS E REPORTAGEM
https://cbj.com.br/noticias/6798/Brasil+garante+mais+dois+bronzes+neste+domingo+e+fecha+Grand+Prix+de+Haia+com+tr%EAs+medalhas.html
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RELATÓRIO DE FOTOS E REPORTAGEM

https://cbj.com.br/noticias/6796/Eduardo+Barbosa+e+Maria+Portela+disputam+bronze+em+Haia%2C+mas+terminam+em+quinto+lugar.html
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RELATÓRIO DE FOTOS E REPORTAGEM

https://cbj.com.br/noticias/6794/Jud%F4+do+Br
sil+abre+Grand+Prix+de+Haia+com+prata+de+Eleudis+Valentim.html

22

RELATÓRIO DE FOTOS E REPORTAGEM

https://cbj.com.br/noticias/6788/Sele%E7%E3o+brasileira+embarca+nesta+ter%E7afeira+para+a+Holanda%2C+onde+disputar%E1+o+Grand+Prix+de+Haia.html

23

RELATÓRIO DE FOTOS E REPORTAGEM

Evento 3-> GRAND SLAM OSAKA – JPN

Comissão técnica e equipe feminina (GRAND SLAM Osaka)

Comissão técnica e equipe masculina (GRAND SLAM Osaka)

24

RELATÓRIO DE FOTOS E REPORTAGEM

Área de aquecimento do GRAND SLAM do Japão
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RELATÓRIO DE FOTOS E REPORTAGEM

Treinamento de Campo pós Grand Slam
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RELATÓRIO DE FOTOS E REPORTAGEM
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RELATÓRIO DE FOTOS E REPORTAGEM
https://oglobo.globo.com/esportes/campea-olimpica-rafaela-silva-eliminada-na-estreia-do-grand-slamde-judo-no-japao-23257862

https://www.lance.com.br/mais-esportes/selecao-brasileira-judo-vai-para-ultimo-grand-slam-ano-japao.html
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https://cbj.com.br/noticias/6802/Sele%E7%E3o+vai+para+%F
timo+Grand+Slam+do+ano%2C+em+Osaka%2C+no+Jap%E3o.html
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https://cbj.com.br/noticias/6803/Eric+Takabatake+disputa+o+bronze%2C+mas+termina+em+quinto+lugar+no+primeiro+dia+do+Grand+Slam+de+Osaka.html
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Evento 4-> GRAND SLAM BRASÍLIA – BRA

Delegação brasileira após treino de adaptação no Grand Slam de Brasília
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Atletas e parte da comissão técnica após o primeiro dia de competição (GRAND SLAM Brasília)

Atletas e parte da comissão técnica após o segundo dia de competição (GRAND SLAM Brasília)
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Treinos de ativação pré-competição
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Técnicos que atuaram no evento

Comissão Técnica: Glaucio Paredes, Ney Wilson Silva, Roberta Lima, Mateus Saito, Thiago Orsi, Ricardo Amadei, Katherine Campos, Wagner Zaccani e Thiago Takara.

35

RELATÓRIO DE FOTOS E REPORTAGEM

Comissão Técnica: Wagner Lyrio

Comissão Técnica: Ricardo Amadei
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Comissão Técnica: Wagner Zaccani
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https://cbj.com.br/noticias/7087/Sele%E7%E3o+Brasileira+conhece+seus+advers%E1rios+no+Grand+Slam+de+Bras%EDlia.html
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https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2019/10/07/brasilia-sedia-pela-primeira-vez-edicao-do-grandslam-de-judo/

http://www.olimpiadatododia.com.br/judo/186745-assista-ao-vivo-grand-slam-brasilia-de-judo-adulto/
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https://cbj.com.br/noticias/7091/Brasil+abre+Grand+Slam+de+Bras%EDlia+com+finalistas+em+todas+as+finais+e+nove+medalhas+conquistadas.html
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https://globoesporte.globo.com/judo/ao-vivo/grand-slam-de-judo-de-brasilia.ghtml
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https://cbj.com.br/noticias/7094/Em+casa%2C+Ketleyn+Quadros+leva+primeiro+Grand+Slam+da+carreira+e+Brasil+fatura+quatro+medalhas+no+segundo+dia.html
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https://cbj.com.br/noticias/7090/Grand+Slam+Bras%EDlia+tem+brasileiros+em+todas+as+finais+no+primeiro+dia.html
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https://cbj.com.br/noticias/7095/Beatriz+Souza+vence+duelo+brasileiro%2C+fatura+primeiro+ouro+em+Grand+Slam+na+carreira+e+Brasil+fecha+competi%E7%E3o+com+dezessete+medalhas.html
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