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Missão 
Promover o aperfeiçoamento e a transparência da Gestão Pública, a 
prevenção e o combate à corrupção, com participação social, por meio da 
avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade do gasto. 
 

Avaliação dos Resultados da Gestão 

Consiste na avaliação da gestão de órgãos e entidades da Administração 
Pública do Poder Executivo Federal por meio de um macroprocesso 
diretamente relacionado ao cumprimento da missão institucional da 
unidade avaliada.   



 

 

QUAL FOI O 
TRABALHO 
REALIZADO 
PELA CGU? 
 

Trata-se de Avaliação do uso 
do Cartão Pesquisa do CNPq, 
por meio da qual se analisou 
os controles e procedimentos 
adotados pelo CNPq em 
relação aos gastos executados 
pelos pesquisadores, na 
modalidade auxilio, por meio 
do Cartão Pesquisa. Também 
fez parte do escopo do 
trabalho a avaliação quanto a 
divulgação dos dados em 
transparência ativa, a fim de 
fomentar o controle social. 

Como forma de averiguar a 
abrangência e eficácia dos 
controles vigentes, analisou-
se o perfil dos gastos 
efetuados, inclusive por meio 
do confrontamento dos 
dispêndios realizados com as 
diversas categorias de 
despesas expressamente 
vedadas nos normativos e 
Chamadas Públicas do CNPq.  

 POR QUE A CGU REALIZOU ESSE 
TRABALHO? 

A concessão de recursos para fomento dos 
projetos é uma das principais atividades 
finalísticas do CNPq. Nesse contexto, o Cartão 
Pesquisa se apresenta como um dos principais 
instrumentos de implementação desse 
programa. Destaca-se também a 
materialidade envolvida de aproximadamente 
R$ 1,4 bilhão de gastos efetuados no período 
de 2013 a 2018 pelos pesquisadores por meio 
do Cartão Pesquisa. 

  

 QUAIS AS CONCLUSÕES 
ALCANÇADAS PELA CGU? QUAIS 
AS RECOMENDAÇÕES QUE 
DEVERÃO SER ADOTADAS? 

Foi identificada deficiência nos controles internos 
do CNPq provocada pela ausência de rotinas de 
monitoramento dos gastos e permissão de gastos 
sem restrições prévia nos sistemas informatizados. 
Soma-se a essa situação a ausência de divulgação 
ampla do uso dos cartões em transparência ativa, 
que teria o condão de fomentar o controle social 
das transações financeiras.  

Além disso, constatou-se que os controles 
atualmente adotados são realizados apenas a 
posteriori, no momento da análise financeira das 
prestações de contas, agravando os problemas 
supracitados, sobretudo quando se considera a 
detecção de categorias de despesas 
potencialmente inelegíveis.  

Nesse contexto, foi recomendado ao CNPq: a 
implementação de parâmetros de utilização do 
Cartão Pesquisa, de modo a promover a restrição 
de uso dos cartões nos ramos de atividade vedados 
nos normativos e Chamadas Públicas; a 
automatização do acompanhamento dos gastos, 
com a integração entre os dados do Cartão e os 
sistemas internos do Conselho e a promoção de 
ampla divulgação dos dispêndios na Internet. 
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INTRODUÇÃO 
 

O CNPq tem como missão prevista fomentar a Ciência, Tecnologia e Inovação e atuar na 
formulação de suas políticas, contribuindo para o avanço das fronteiras do 
conhecimento, o desenvolvimento sustentável e a soberania nacional. A fim de alcançar 
esses objetivos, o Conselho realiza, dentre outras atividades, a concessão de bolsas e 
auxílios.  

O programa de bolsas tem como objetivo a formação de recursos humanos no campo 
da pesquisa científica e tecnológica em universidades, institutos de pesquisa, centros 
tecnológicos e de formação profissional, tanto no Brasil como no exterior. 

Por seu turno, os auxílios permitem o apoio a atividades de pesquisa científica, 
tecnológica e/ou de inovação, mediante recurso financeiro a projetos, à realização e 
participação de pesquisadores em eventos científicos, bem como a ações de divulgação 
científica e tecnológica com apoio financeiro à editoração e publicação de periódicos. 
Diferentemente das bolsas, onde os recursos disponibilizados têm caráter alimentício, 
nos auxílios, os gastos devem estar adstritos aos projetos financiados, de forma que as 
despesas realizadas devem respeitar os critérios estabelecidos pelo CNPq. 

Com o fulcro de proporcionar maior agilidade e controle na concessão e utilização dos 
recursos disponibilizados por intermédio dos auxílios, o CNPq, em parceria com a 
Secretaria do Tesouro Nacional – STN e o Banco do Brasil S.A, instituiu o Cartão Pesquisa, 
que pode ser utilizado na função crédito, sendo permitida também a realização de 
saques e transferências dos recursos disponibilizados. Atualmente, o Cartão é aplicado 
nas modalidades Auxílio à Pesquisa - APQ, Auxílio à Editoração – AED e Auxílio à 
Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e/ou de Inovação – ARC. 

Nesse contexto, trata o presente trabalho da análise das despesas efetuadas com a 
utilização do Cartão Pesquisa nos auxílios efetuados pelo CNPq. 

 

Fluxo Operacional Básico 

O Cartão Pesquisa é regido por meio do Acordo de Cooperação Técnica 01/2017, 
firmado entre o CNPq e o Banco do Brasil (BB).  

Compete ao CNPq definir as diretrizes do uso do cartão, além de informar ao Banco as 
inclusões e exclusões de portadores. Cabe também ao Conselho definir os tipos de 
gastos permitidos, bem como a atribuição e flexibilização dos limites apropriados às 
transações. No modelo adotado, o CNPq assume todas as despesas e riscos decorrentes 
da utilização do cartão pelos respectivos portadores, de modo que os controles acerca 
da correta utilização dos recursos estão sob sua responsabilidade. 
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O cartão é emitido em nome do pesquisador, que tem por responsabilidade a sua 
guarda, de uso pessoal e intransferível, zelando pela utilização exclusiva nas categorias 
de despesas estabelecidas. 

Mensalmente, o BB disponibiliza os demonstrativos contendo as compras, saques, 
eventuais encargos relativos ao período, taxas, tarifas, multas, pagamentos e 
lançamentos que configurem movimentação financeira decorrente da utilização de cada 
cartão. 

De posse das informações, o CNPq tem a possibilidade de realizar averiguações, a fim 
de garantir que os gastos estão aderentes aos normativos que regem os dispêndios 
atrelados aos projetos financiados.  

Entretanto, de acordo com informações prestadas pela Unidade, desde a 
implementação do Cartão Pesquisa, em 2012, os dados dessa movimentação não 
recebem tratamento específico. Os dispêndios são analisados apenas durante a 
prestação de contas final, quando o pesquisador apresenta declaração e notas fiscais, 
informando que utilizou os recursos exclusivamente para a execução do projeto. 

As implicações dessa abordagem por parte do CNPq serão discutidas em seções 
específicas do presente relatório. 

 

Metodologia utilizada e Volume de Recursos fiscalizados 

Os trabalhos foram realizados a partir dos dados fornecidos pelo CNPq, contendo as 
informações relativas à utilização do Cartão Pesquisa no período de 2013 a 2018, 
totalizando, no período, aproximadamente R$ 1,4 bilhão de gasto total, realizados por 
22.867 pesquisadores.  

De posse dos dados, realizou-se o levantamento dos itens de gasto passíveis de 
financiamento e as despesas potencialmente não elegíveis previstas nos normativos e 
nas chamadas públicas para auxílios de longa duração patrocinados pelo CNPq nas 
modalidades Promoção de Eventos, Científicos, Tecnológicos e/ou de Inovação (ARC), 
Projetos Individual de Pesquisa (APQ) e de Editoração (AED). 

 

Critérios de Auditoria utilizados 

Os recursos concedidos devem ser utilizados dentro do prazo de vigência do projeto e 
de acordo, basicamente, com a regras contidas no Manual de Utilização de Recursos e 
Prestação de Contas – RN-008/2018, nas chamadas públicas para projetos de pesquisa 
e nos Termos de Outorga assinados. Além disso, os portadores devem respeitar o 
Manual do Cartão Pesquisa do CNPq, que fornece informações aos pesquisadores sobre 
os procedimentos necessários para a utilização do Cartão; e o Acordo de Cooperação 
Técnica nº 01/2017, firmado entre o CNPq e o Banco do Brasil para a prestação de 
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serviços relativos à emissão e administração do Cartão. São esses, portanto, os principais 
normativos considerados no presente trabalho. 

O Manual de Utilização de Recursos estabelece um conjunto de regras básicas aplicáveis 
às bolsas e auxílios em geral, vedando, aos pesquisadores, por exemplo, o acúmulo de 
bolsas do CNPq ou de quaisquer agências públicas de fomento;  o pagamento de valores 
a si mesmos, exceto diárias; o pagamento de serviços a cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; além de especificar 
mais detalhadamente algumas categorias de despesa, a exemplo de gastos com 
ornamentação, alimentação, coquetel, coffee break, shows e manifestações artísticas; 
despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, dentre outras. 

Em complemento aos requisitos gerais, as chamadas públicas estabelecem critérios 
específicos aos projetos financiados, podendo flexibilizar, inclusive, algumas categorias 
de dispêndios em face das características específicas do financiamento. Na realização 
desse trabalho foram analisadas chamadas nas modalidades APQ, ARC e AED publicadas 
entre os exercícios 2012 e 2018, conforme demonstra o Anexo 01. 

Ademais, de acordo com o Acordo de Cooperação Técnica que rege o Cartão Pesquisa, 
os seguintes limites de transações que devem ser observados: 

• Cinco saques diários de R$ 1.000,00 limitados a R$ 40 mil no mês; 

• Pagamentos de boletos e títulos, nos Terminais de Autoatendimento (TAA) do 
Banco, no valor de até R$ 10.000,00/dia, limitado a R$60.000,00/mês, por Portador; 

• Pagamento de GRU Simples até R$ 10.000,00/dia por Portador; 

• Transferências para contas correntes do Banco do Brasil e emissão de DOC/TED, 
nos terminais de Autoatendimento (TAA) do Banco, no valor de R$ 10.000,00/dia, 
por Portador. 

Portanto, os gastos realizados devem respeitar as categorias determinadas nos manuais 
e chamadas, e os limites constantes do Acordo de Cooperação. 

Limitações inerentes à auditoria 

Importante ressaltar que a equipe de auditoria analisou os gastos do Cartão Pesquisa a 
partir das tipologias de despesas elencadas pelos normativos, de modo que não foi 
analisada a aderência dos gastos com cada projeto de pesquisa específico. Assim, uma 
eventual despesa considerada não elegível nessa primeira análise pode ser considerada 
elegível diante das especificidades de determinada pesquisa. 

Benefícios estimados 

Entre os benefícios esperados, o presente trabalho se propõe a fornecer subsídios para 
fortalecer os controles internos do CNPq por meio da categorização das tipologias de 
gastos realizadas pelos pesquisadores, possibilitando a detecção de impropriedades de 
forma mais tempestiva e efetiva, reduzindo riscos de fraude e desvio na utilização do 
Cartão. 
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RESULTADOS DOS EXAMES  
 

1. Deficiência na estrutura de controles internos do CNPq e 
ausência de publicidade dos dados do Cartão Pesquisa  

Em relação à estrutura de controles internos adotada pelo CNPq na gestão do Cartão 
Pesquisa, foi constatada a ausência de análise rotineira dos arquivos encaminhados pelo 
Banco do Brasil que contêm o detalhamento da movimentação dos gastos realizados 
por cada pesquisador. Existe uma rotina de recebimento e guarda dos arquivos, 
contudo, não há um processo de homologação e validação da informação por parte do 
CNPq. O Banco do Brasil realiza diariamente a totalização das transações de todos os 
cartões vinculados, debitando o valor total em sua conta corrente de relacionamento. 

Segundo o Acordo de Cooperação Técnica firmado com o Banco do Brasil, o CNPq se 
responsabiliza pelas despesas e obrigações decorrentes da utilização, devida ou não, dos 
cartões emitidos a seu pedido, razão pela qual é reforçada a necessidade de maior e 
melhor acompanhamento dos gastos. 

Por meio de acesso ao canal de Autoatendimento Setor Público, sistema fornecido pelo 
Banco do Brasil, o CNPq pode efetuar o gerenciamento de todos os cartões, a geração 
de relatórios com informações detalhadas por centro de custos, tipos de gastos, 
fornecedor, portador e a emissão de extratos. 

Cabe ressaltar que o CNPq foi alertado pelo Banco do Brasil, por meio de manuais e 
apresentações, de que é possível realizar o monitoramento dos gastos efetuados, bem 
como definir parâmetros de gastos de acordo com as definições da Unidade Gestora do 
Cartão e do perfil do portador.  

O Banco disponibiliza ainda informações sobre os fornecedores, ramo do comércio no 
qual foi utilizado o cartão, data e valor da transação. Além disso, o CNPq pode definir e 
alterar o limite de utilização para cada portador de cartão por meio de acesso ao canal 
de autoatendimento Setor Público.  

Verificou-se que não foi implementado pelo CNPq nenhum controle sobre os ramos de 
atividades, sendo permitido aos pesquisadores a realização de compras em qualquer 
estabelecimento comercial, sem qualquer restrição prévia ou trava nos sistemas. Como 
gestor do recurso público, o CNPq pode estabelecer previamente os tipos de atividades 
que são proibidas nos projetos financiados pela entidade. 

Dessa forma, a gestão do Cartão Pesquisa implementada pelo CNPq não mitiga, de 
forma estruturada, o risco de desvio de finalidade na aplicação dos recursos, uma vez 
que apenas durante a prestação de contas final do projeto de pesquisa é exigida do 
pesquisador a comprovação da regularidade da utilização dos recursos exclusivamente 
para fins do projeto financiado. A utilização de sistema de acompanhamento gerencial 
das demandas custeadas pelo Cartão Pesquisa poderia mitigar esse risco. 
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Importante ressaltar que a avaliação financeira das prestações de contas realizada pelo 
CNPq é feita de forma individualizada por projeto, baseando-se, sobretudo, na 
verificação visual das notas fiscais apresentadas e dos formulários preenchidos pelos 
pesquisadores. Conforme apurado no Relatório CGU nº 2018006451, a área do CNPq 
responsável pela análise financeira contava, em 2018, com quatro servidores (além de 
23 empregados terceirizados) e apresentava mais de seis mil prestações de contas 
financeiras acumuladas pendentes de análise.  

Assim, devido ao expressivo volume de recursos envolvidos, faz-se necessária a 
implementação de um processo otimizado de gerenciamento de riscos voltado para 
identificação, análise e avaliação das fragilidades verificadas a partir do uso do Cartão e 
a implantação dos respectivos controles mitigatórios que auxiliem a equipe de análise 
no processo de avaliação das prestações de contas apresentadas. Nesse contexto, deve-
se observar os riscos envolvidos, considerando, inclusive, a possibilidade de 
apresentação de prestação de contas simplificada, em conformidade com o disposto no 
Marco Legal da CT&I (Lei nº 13.243/2016).  

Diante desse quadro, é relevante a necessidade de desenvolvimento de ferramentas 
automatizadas que integrem as informações enviadas pelo BB aos demais sistemas 
utilizados pelos técnicos, bem como de ferramentas de Business Intelligence que possam 
priorizar as averiguações, por exemplo, por meio de uma malha fina de gastos (trilhas 
de auditoria). 

Outra forma de mitigar os riscos envolvidos é o fomento do controle social, por meio da 
divulgação tempestiva dos gastos públicos executados através do Cartão Pesquisa. Da 
análise dos dados, não foram identificadas informações que comprometeriam os 
objetivos da pesquisa caso fossem publicadas.  

Importa ressaltar que, com o advento da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 
12.527/2011), é dever da Administração Pública promover a transparência ativa de seus 
atos e publicar informações de interesse coletivo, fomentando o controle social de sua 
atuação. Nesse ponto, considera-se como boa prática de governança a implementação 
da transparência ativa, com divulgação dos dados do Cartão, possibilitando que a 
própria comunidade científica e os interessados em geral acompanhem a execução dos 
projetos de pesquisa, bem como a fiscalização da regularidade da aplicação dos 
recursos. Entende-se que tal ato ajuda a mitigar, inclusive, o risco de imagem a que o 
Conselho se expõe. 

Destaca-se que outros programas executados por meio de cartão já possuem dados 
publicados em transparência ativa, a exemplo do Cartão de Pagamento do Governo 
Federal – CPGF, o Cartão de Pagamento de Compras Centralizadas – CPCC e o Cartão de 
Pagamento da Defesa Civil – CPDC, todos acessíveis por meio do Portal da 
Transparência2.O CNPq demonstrou concordância com o tema em discussão, de modo 

                                                      

1 Disponível no endereço https://auditoria.cgu.gov.br/download/11986.pdf. 
2 http://www.portaltransparencia.gov.br/cartoes 
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que será realizado um esforço conjunto com o BB e a CGU para divulgação das 
informações no Portal da Transparência. 

 

2. Análise das despesas realizadas no Cartão Pesquisa do CNPq 

O Decreto nº 9.283/2018 regulamentou o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação 
com o objetivo de diminuir os entraves burocráticos e estabelecer medidas de incentivo 
à inovação e à pesquisa científica e tecnológica. Além disso, o Marco Legal tem como 
foco o monitoramento e avaliação dos resultados proporcionados pelo financiamento 
dos projetos de pesquisa, deixando de enfatizar puramente na prestação de contas 
financeira. 

Apesar do foco ser no resultado das pesquisas, há previsão em seu texto (art. 47) de que 
a análise da execução financeira dos instrumentos de parceria deve ser realizada a partir 
de critérios objetivos definidos em normativos internos, considerando entre outros 
aspectos, a capacidade operacional da organização e o risco de fraude, abuso e 
desperdício nesses instrumentos.  

Nesse sentido, a implantação do Cartão Pesquisa pelo CNPq representa um avanço na 
utilização dos recursos para financiamento da pesquisa, estando em conformidade com 
os objetivos preconizados no Marco Legal. Porém, conforme já exposto neste relatório, 
foi identificada a ausência de rotinas de verificação dos dispêndios realizados por meio 
do referido cartão.  Essa forma de monitoramento, preferencialmente de forma 
automatizada, no entender da equipe de auditoria, poderá simplificar o posterior 
processo de prestação de contas, bem como direcionar os esforços de análise dos gastos 
referente às pesquisas. 

Assim, com o objetivo de avaliar a compatibilidade com os tipos de despesas previstas 
nos normativos do CNPq e nos editais das chamadas públicas (Anexo II), será 
apresentada, a seguir, uma análise das principais categorias de gastos realizados pelos 
pesquisadores, através do Cartão Pesquisa, no período de 2013 a 2018. As principais 
tipologias identificadas abrangem as categorias de saques, transferências, pagamento 
de títulos e um conjunto de gastos que seriam, a princípio, não elegíveis. 

O perfil das despesas totais do Cartão Pesquisa revela que 83% das despesas se 
concentram nas modalidades saque, pagamento de títulos e transferências entre contas 
correntes. Essas despesas têm como característica comum o fato de não apresentarem 
de forma direta o destinatário final dos recursos. Tal informação é importante a fim de 
prover transparência na execução do gasto. Atualmente, as informações referentes aos 
beneficiários finais dos pagamentos são lançadas pelos pesquisadores no momento da 
prestação de contas3 e são analisadas, individualmente, pelos técnicos do Conselho. 
Neste sentindo, entende-se pertinente a necessidade de complementação de 
informações juntamente ao BB, a fim de que os CPF/CNPJ de destino sejam 

                                                      

3 Nesse contexto, é utilizada a Plataforma Integrada Carlos Chagas – PICC. 
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disponibilizados nos casos pertinentes, a exemplo das transferências e pagamento de 
títulos.    

A distribuição de gastos do total de cerca de R$1,4434 bilhão analisado se dá nos 
seguintes termos: 

Figura 01 - Distribuição dos gastos no Cartão Pesquisa por categoria (em milhões) 

 

Fonte: Elaboração CGU, a partir de dados fornecidos pelo CNPq. 

Conforme observado, em apenas 14% dos dispêndios foi possível a identificação da 
natureza dos gastos realizados5, isto significa uma necessidade maior dos controles na 
conferência individual realizada pela equipe do CNPq na análise das prestações 
apresentadas.   

Acrescenta-se, ainda, a categoria ‘Outros’, onde são encontradas despesas como Débito 
e Retirada no Exterior, Reversão, Estornos e Re-cobrança de pagamentos. À exceção das 
cobranças, também não é possível precisar a natureza dos gastos realizados nessas 
categorias. 

                                                      

4 Para chegar esse valor, foram desconsideradas as transações com valor de CPF igual a ‘00000000000’, 
além das diferenças apresentadas na coluna DATA_JULINA_VENCIMENTO_FATURA que, a princípio, 
duplicaram as transações. Optou-se, portanto, por uma postura conservadora na determinação dos 
valores. 
5 Para essa Identificação foram utilizadas as colunas CARTAO_PESQUISADOR.DESCRICAO_TRANSACAO e 
NOME_RAMO_ATIVIDADE_ESTABELECIMENTO_COMERCIAL. 

R$ 664,95:46%

R$350,73:24%

R$ 189,16:13%

R$ 193,39:14%

R$ 45,52: 
3%

Saques

Pagamento de
Títulos

Transferências
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2.1 Predominância de transações na modalidade “Saque” 

Da análise do conjunto de dados do Cartão Pesquisa, observa-se que a despesa mais 
significativa foi realizada na modalidade “Saque”, representando aproximadamente 
46% do total gasto no período. O valor médio de saque por pesquisador foi de R$ 
1.793,05 enquanto o valor máximo foi de R$ 2,8 milhões. Atualmente, o limite máximo 
permitido para realização de saques nos Terminais de Autoatendimento do BB é de 
cinco saques diários de R$ 1.000,00, limitados a R$ 40.000,00 mensais.  

Os saques realizados acima dos limites previstos no Acordo de Cooperação são 
justificados em razão da limitação imposta pelo BB para o pagamento de títulos com 
valores acima de R$ 10.000,00 nos Terminais de Autoatendimento. Nesse caso, os 
pagamentos são efetuados nos caixas das agências bancárias do BB, onde os valores são 
sacados da conta corrente do CNPq e vinculados automaticamente aos respectivos 
títulos, sendo vedada a retirada de valores. No entanto, essas transações aparecem nos 
demonstrativos de detalhamento dos gastos como saque realizado, sem a identificação 
dos destinatários dessas transações. Observa-se que cerca de 58% (aproximadamente 
R$ 390 milhões) das operações foram realizados por meio de saques acima de mil reais. 

Destaca-se, nesse contexto, que foram identificadas 508 operações de saque iguais ou 
acima de R$ 100 mil, para pagamento de títulos, totalizando cerca de R$ 103,7 milhões, 
corroborando a criticidade e a materialidade do tema em questão conforme 
exemplificado no Anexo III. Considerando os altos valores associados, deve o Conselho 
solicitar ao BB a identificação dos beneficiários dos títulos pagos pelos pesquisadores, 
para posterior verificação da conformidade da transação e implementação da 
transparência desses gastos.6. 

 Durante o período analisado, foram realizadas cerca de 350 mil transações 
abaixo de R$ 1.000,01 utilizando a função saque, totalizando aproximadamente R$ 275 
milhões, efetuadas por 16.158 pesquisadores. Quando da realização do saque, o 
pesquisador tem a obrigação adicional de justificar o gasto realizado, devendo tais 
despesas serem comprovadas por meio da apresentação de notas fiscais na prestação 
de contas financeira.  

A predominância de saques, contudo, prejudica a rastreabilidade da informação 
proporcionada pela discriminação do gasto no demonstrativo financeiro do cartão, além 
de comprometer o monitoramento das despesas efetuadas, bem como a transparência 
da informação, tendo em vista que a tipologia “Saque” não detalha o tipo de gasto 
realizado nem o estabelecimento comercial, mas apenas o valor da operação. Ademais, 
o detalhamento dessas informações pode, futuramente, facilitar as análises do CNPq 
por meio da construção de rotinas automatizadas de análise. Em razão desses fatos, o 

                                                      

6 Segundo o Acordo de Cooperação Técnica vigente, é de responsabilidade do CNPq “Flexibilizar os limites 
para cada Portador, por valor das transações em cada categoria de gastos onde o Cartão poderá ser 
utilizado”. 
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CNPq deve promover um trabalho de orientação junto aos pesquisadores, no sentido de 
diminuir o percentual de saques efetuados, incentivando a utilização do cartão na 
função crédito. 

Outros programas operacionalizados pelo Banco do Brasil por meio de parceria com 
entidades da Administração Pública, como o PDDE – Programa Dinheiro Direto na 
Escola, gerido pelo FNDE, em que pese a diferença existente em relação aos projetos de 
auxílio à pesquisa apoiados pelo CNPq, restringem a modalidade saque, sendo permitida 
apenas nos casos em que for demonstrada a inviabilidade de movimentação eletrônica 
dos recursos, e revelam a possibilidade de sua operacionalização no âmbito do Cartão 
Pesquisa. 

A predominância da utilização do Cartão Pesquisa do CNPq nessa modalidade contribui 
ainda para um desvirtuamento do modelo de gestão originalmente ofertado pelo Banco 
do Brasil, criado com o intuito de facilitar a gestão dos recursos da pesquisa por meio da 
utilização do cartão na função “Crédito”, proporcionando maior controle da despesa e 
mitigando risco de irregularidades. 

Por fim, observa-se que os saques se concentram em áreas da região Sudeste onde a 
maioria dos estabelecimentos comerciais é afiliada a alguma empresa que efetua 
transações com cartão de crédito, contrariando a argumentação de que eles seriam 
necessários para possibilitar a realização de pesquisas em regiões mais isoladas do país. 

Dessa forma, convêm ao CNPq definir critérios mais específicos para a realização de 
saques, limitando os percentuais permitidos por pesquisador, além de promover 
juntamente ao Banco do Brasil as mudanças necessárias, a fim de que seja garantida a 
rastreabilidade automatizada dos gastos realizados. 

 

2.2 Não identificação direta dos destinatários de transferências 
e pagamento de títulos, totalizando cerca de R$ 489 milhões 

Foram realizadas transferências entre contas correntes do Banco do Brasil e de outros 
bancos no valor total de R$ 189,16 milhões. Os valores transferidos respeitam, de forma 
geral, o limite máximo de R$ 10 mil por transação previsto no normativo do Cartão 
Pesquisa7. No entanto, foram identificadas contas correntes que receberam mais de 
uma transferência, extrapolando o limite indicado pelo CNPq. 

O Manual de Utilização de Recursos do CNPq veda a transferência de recursos para o 
próprio pesquisador (à exceção do pagamento de diárias e ressarcimento de despesas), 
pagar serviços a cônjuge, companheiros e parentes até o terceiro grau, inclusive a 
bolsistas e membros da equipe do projeto. No arquivo encaminhado pelo Banco do 
Brasil ao CNPq, consta apenas o valor transferido e o número da conta do beneficiário, 

                                                      

7 Foram encontradas dez transferências acima de R$ 10 mil. Elas somam cerca de R$ 178,9 mil. 
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não sendo possível sua identificação, dificultando a verificação dos parâmetros previstos 
não só pela equipe auditoria, como também pelo próprio Conselho.  

Do mesmo modo, o pagamento de títulos no cartão não permite o rastreamento do 
CNPJ beneficiário do pagamento. Foi verificado que mais de R$ 350 milhões foram 
gastos dessa forma, elevando o montante de gastos sem identificação automatizada de 
destino. Ressalta-se, nesse caso, que, por meio da descrição das transações, é possível, 
em alguns casos, inferir a que tipo de gasto o dispêndio se destina, a exemplo dos títulos 
pagos a companhias fornecedoras de serviços de água e luz elétrica, que são despesas 
potencialmente não elegíveis. Entretanto, a ausência de CNPJ do destinatário na base 
impede a realização de procedimentos automatizados de consulta.  

Soma-se a esse montante os R$ 664,95 milhões de pagamentos realizados por meio da 
operação de saques, conforme discutido anteriormente, totalizando cerca de R$ 1,15 

bilhão de gastos nessas características, ou seja, mais de 80% dos dispêndios realizados 
por meio do cartão sem identificação direta do destinatário dos recursos. 

Novamente, a verificação de tais gastos é feita de forma individual pelos técnicos da 
Unidade no momento da avaliação da prestação das contas apresentadas pelo 
pesquisador, sobrecarregado a equipe envolvida e aumentando os riscos atrelados.  

Nesse contexto, deve o CNPq rever suas rotinas internas, propondo a revisão dos 
arquivos enviados pelo BB, a fim de que eles contenham a identificação (CPF ou CNPJ) 
dos destinatários de recursos, proporcionando maior transparência e facilidade ao 
processo de prestação de contas. 

 

2.3 Identificação de despesas potencialmente não elegíveis. 

Em análise aos editais de chamadas públicas lançadas pelo CNPq, verifica-se uma 
variação no rol de despesas consideradas inelegíveis em cada chamada. Por isso, 
buscou-se realizar uma categorização de gastos por tipologia, identificando aqueles 
itens que seriam vedados em todas as chamadas.  

Apesar da dificuldade de padronização, em razão da diversidade de bens e serviços 
adquiridos e das especificidades de cada projeto financiado, foram identificadas as 
seguintes categorias de tipologias de gastos vedadas no Manual de Utilização de Recurso 
e Prestação de Contas do CNPq e nas chamadas públicas: 
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Quadro 01 - Despesas vedadas no Cartão Pesquisa do CNPq 

Crachás, pastas 
e similares, 
certificados, 
correios e 
reprografia, 
salvo se 
vinculadas ao 
projeto. 

Pagamento de 
taxas de 
administração, de 
gerência, a 
qualquer título 

 Pagamento de salários 
ou complementação 
salarial de pessoal 
técnico e administrativo 
ou 
quaisquer outras 
vantagens para pessoal 
de instituições públicas  

Despesas fora da 
vigência do 
processo 

Efetuar despesas 
com aquisição de 
mobiliário, salvo 
disposição 
contrária 
estabelecida nas 
Ações do CNPq 

Despesas de 
rotina como as 
de contas de: 
luz, água, 
telefone, 
reprografia e 
similares 

Despesas com 
ornamentação, 
alimentação, 
coquetel, coffee 
break, shows e 
manifestações 
artísticas de 
qualquer natureza 

Pagamento de serviços 
de terceiros a agente 
público da ativa por 
serviços prestados, à 
conta 
de quaisquer fontes de 
recursos;  

Pagar a si 
próprio, exceto 
diárias. Pagar 
serviços a 
cônjuge, 
companheiro ou 
parente em linha 
reta 

Acumular bolsas 
do CNPq ou de 
quaisquer 
agências 
públicas de 
fomento 

Aquisição de 
veículos 
automotores, 
locação e 
despesas com 
combustíveis de 
qualquer 
natureza 

Efetuar despesas 
com obras de 
construção civil, 
ressalvadas as 
obras com 
instalações e 
adaptações 
necessárias ao 
adequado 
funcionamento de 
equipamentos. 

Pagamento, a qualquer 
título, a empresas 
privadas que tenham em 
seu quadro societário 
servidor público da ativa, 
ou empregado de 
empresa pública ou de 
sociedade de economia 
mista, por serviços 
prestados 

Despesas com 
taxas bancárias, 
multas, juros ou 
correção 
monetária, 

Pagar taxas e/ou 
multas com 
remarcação ou 
cancelamento de 
passagens 

Fonte: Elaboração CGU 

De acordo com o art. 48 do Decreto nº 9.283/2018, podem ser utilizadas como 
parâmetro para o monitoramento, a avaliação e a análise da prestação de contas, 
técnicas estatísticas, como amostragem e agrupamento em faixas ou subconjuntos de 
características similares para a utilização de critérios de análise diferenciados em cada 
um. 

Com base nessa premissa, as despesas identificadas a partir da utilização do Cartão 
(equivalente a somente 14% do total de gastos dos cartões) foram agrupadas em 54 
categorias, totalizando cerca de R$ 193 milhões. Desse total, foram identificadas 10 
categorias de gastos no valor total de cerca de R$ 40 milhões consideradas 
potencialmente não elegíveis, segundo o critério adotado pela equipe de auditoria, 
correspondentes a cerca de 21% dos das despesas identificadas, conforme discriminado 
na Tabela 01. Ressalta-se que não foram considerados nesse ponto os gastos 
classificados na categoria de saques, transferências e pagamento de títulos, dadas as 
limitações detalhadas anteriormente. 
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Tabela 01 - Potenciais despesas não elegíveis detectadas 

Categoria Total (R$) 

Percentual 
sobre as-
Despesas 

identificadas 

Percentual 
sobre as 
Despesas 

inelegíveis 

Nº de Pesquisadores 

Construção/Reparo e 
Mobiliário 

18.417.696,63 9,52% 45,6% 6.476 

Hotéis 7.211.174,65 3,73% 
 

17,78% 
 

1.615 

Material de Escritório e 
Reprografia 

4.143.186,70 214% 
 

10,24% 
 

4.511 

Alimentação 3.034.097,87 1,57% 
 

7,52% 
 

3.198 

Combustível 2.727.153,42 1,41% 6,76% 1.391 

Aluguel de Carro e Táxi 1.207.931,11 0,62% 
2,99% 

 
474 

Eventos 640.054,67 0,33% 1,59% 429 

Água, luz, telefone e 
pagamento de taxas 

457.301,42 0,24% 

 
1,13% 

 
328 

Serviços Postais 73.692,24 0,04% 0,18% 176 

Outras (Vestuário, pet 
shops, música, barbearia 

e salão de beleza, tv a 
cabo, 

sites de encontro)8 

2.569.085,46 
 

1,30% 
 

5,62% 
 

1.940 

Fonte: Elaboração CGU 

Entre as despesas potencialmente não elegíveis realizadas com o Cartão Pesquisa, foram 
identificados gastos com combustíveis, locação de veículos e despesas de rotina como 
água, luz e telefone. Além disso, foram identificados dispêndios que deveriam ser 
arcados, a princípio, por meio do recebimento de diárias, tais como alimentação, 
hospedagem e locomoção urbana9. Também foram encontradas despesas realizadas em 
tipologias não previstas para os itens financiáveis nos normativos do CNPq.  

Chama atenção algumas transações realizadas, mesmo considerando as peculiaridades 
e a diversidade dos projetos de pesquisas financiados pelo CNPq, que, a princípio, não 
se encaixam no conceito de gasto elegível, entre as quais destacam-se gastos com a 
contratação de serviços como Netflix, serviços de relacionamentos, compra de produtos 
de beleza, joias, vestuário, entre outras. 

A alta administração deve zelar pela imagem institucional do CNPq. O risco de fraude 
e/ou desvio decorrente da utilização indevida é potencializado devido à flexibilidade nas 

                                                      

8 Apesar dessas categorias não serem expressamente proibidas nos normativos do CNPq, pela natureza 
dos gastos identificados, foram incluídas na análise da CGU. 
9 Ressalta-se que a modalidade “Auxílio Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e/ou de Inovação 
– ARC” permite alguns tipos de gastos com eventos, tais como pagamento a hoteis. 
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normas de utilização do cartão, que permite a realização das mais diversas transações 
bancárias, tanto no Brasil quanto no exterior.  

Segundo o Conselho, “Quando da identificação de transações não reconhecidas pelos 
pesquisadores, o CNPq orienta os beneficiários de quais são os procedimentos e prazo 
de 90 dias após a realização da despesa (ocorrência policial e carta de contestação dos 
gastos que devem ser detalhados na mesma) para notificação ao Banco do Brasil para 
providências de ressarcimento ao CNPq e/ou ao projeto” 

Ressalta-se, novamente, que o BB oferece ao CNPq a possibilidade de inserção de 
parâmetros (travas) para utilização do cartão, por exemplo, por tipo de 
estabelecimento, ramo de atividade, inserção de centro de custos, que facilitam o 
controle das transações realizadas pelos pesquisadores, mitigando o risco de ocorrência 
de gastos irregulares. 

A seguir, alguns grupos de despesas são discutidos com maior detalhe. 

 

Despesas com Hospedagem, Locomoção e Alimentação  

O conjunto de gastos nas categorias de hospedagem, locomoção e alimentação 
representam cerca de 5,9% do total de despesas identificáveis, totalizando cerca de R$ 
11,45 milhões. 

Convém destacar que o CNPQ instituiu, por meio da RN-040/2013, limites referentes a 
valores de diárias para auxílios individuais e bolsas de curta duração10. Atualmente, a 
diária em território nacional é de R$ 320,00, enquanto a internacional varia entre US$ 
180,00 e US$ 370,00. De acordo com a Unidade, as diárias são calculadas pelos 
pesquisadores e o valor correspondente deve ser transferido ou sacado do limite do 
cartão para uso dos membros do projeto financiado. Conforme argumentado 
anteriormente, deve-se considerar a limitação de realização de saques, a fim de otimizar 
os controles e incrementar a transparência, de modo que deve ser fomentada a 
utilização de transferências nesse contexto. 

Por seu turno, a RN 018/2011 - Apoio Financeiro a Proposta de Natureza Científica, 
Tecnológica e/ou de Inovação (Termo de Aceitação, Condições Gerais e Manual de 
Utilização de Recursos Financeiros e Prestação de Contas), estabelece o seguinte:  

3.7 -Para pagamento de diárias deverão ser utilizados os valores 

estabelecidos na Resolução Normativa "Valores de Diárias para Auxílios 

Individuais e Bolsas de Curta Duração", à exceção daquelas estipuladas nos 

programas especiais do CNPq ou em convênios de cooperação internacional, 

cujos valores são negociados com a contrapartida estrangeira. 

                                                      

10 Disponível no endereço: http://cnpq.br/web/guest/view/-
/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/1318146 
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3.7.1 - As diárias são destinadas a gastos com hospedagem, alimentação e 

deslocamento. 

3.8 -Quando da realização de evento em estabelecimento hoteleiro, o 

BENEFICIÁRIO poderá optar pelo pagamento de diárias dos participantes 

diretamente ao hotel, que deverá fornecer nota fiscal contendo: identificação 

dos usuários, período da hospedagem e valores individualizados, podendo-se 

incluir itens de alimentação (exceto bebida alcoólica). A soma dos valores de 

pousada e alimentação não deverá ultrapassar o valor da diária estabelecido 

pelo CNPq. (grifo nosso) 

 

Desse modo, a existência desses gastos no cartão pesquisador representa um alto risco 
de dispêndios em duplicidade.  

Na categoria Hospedagem, foi verificado o dispêndio total aproximado de R$ 7,2 milhões 
realizados por 1.615 pesquisadores. Nesse âmbito, é importante ressalvar que, na 
modalidade “Auxílio Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e/ou de Inovação – 
ARC”, as despesas com hospedagem são justificáveis, sendo permitido o pagamento 
diretamente ao estabelecimento hoteleiro por ocasião da realização do evento, 
devendo ser justificadas por meio de formulário próprio de prestação de contas.  

Para as demais modalidades de auxílio à pesquisa, as despesas com hospedagem, tendo 
em vista a supracitada cobertura das diárias, são potencialmente vedadas, de modo que 
o CNPQ assume o risco pelas possíveis ocorrências de irregularidades, em caso de não 
bloqueio desse ramo de gastos.  

Na categoria Alimentação foi detectado o valor total de R$ 3 milhões, realizados por 
3.199 pesquisadores, pulverizados em estabelecimentos comerciais como restaurantes, 
lanchonetes, padarias, bares, supermercados e outros similares. Segundo a Unidade, 
gastos diretos com Alimentação são possíveis em Chamadas de Feiras Científicas. 

Da análise do conjunto de dados, é possível observar ainda alguns casos de rotina atípica 
de utilização do Cartão Pesquisa em estabelecimentos e horários não condizentes, a 
princípio, com a finalidade de um projeto de pesquisa, configurando indício de desvio 
nos gastos do cartão, conforme exemplificado no Anexo IV. 

Os gastos com locomoção, incluindo a locação de automóveis e serviços de táxi, tais 
como Uber e Cabify, somaram aproximadamente R$ 1,2 milhão e foram realizados por 
474 pesquisadores, sendo que mais de 90% correspondem a despesas com a aluguel de 
veículo. Importante frisar que a maior parte das Chamadas realizadas pelo CNPq nos 
últimos anos estabelecem como não financiáveis despesas com aquisição de veículos 
automotores, locação e despesas com combustíveis de qualquer natureza11. 
 

                                                      

11 Das Chamadas analisadas, apenas a Chamada MDA/CNPq Nº 38/2014 permitia a aquisição de veículos 
e não incluía a proibição de gastos com locomoção e combustíveis. Além dessa, o CNPq apresentou o 
exemplo da Chamada CNPq/MDA/SPM-PR Nº 11/2014. 
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Despesas com combustível 

Conforme observado anteriormente, em relação aos gastos com combustível, o risco de 
utilização indevida do cartão é maior, tendo em vista que esse item de gasto é vedado 
na quase totalidade das chamadas públicas analisadas. O gasto com combustível, a 
princípio, só é liberado quando a aquisição de automóveis é permitida, de modo que 
essas duas categorias de gastos mantêm correlação direta.   

Em análise à base de dados disponibilizada pelo CNPq, foram identificadas despesas com 
combustíveis no valor total de R$ 2,7 milhões, realizados por 1.391 pesquisadores entre 
os anos de 2013 e 2018.  

  

Gastos com Construção/Reparo de Escritório e Mobiliário 

De maneira geral, as instalações onde as pesquisas financiadas devem ocorrer são de 
responsabilidade, por exemplo, da Universidade onde o pesquisador realiza suas 
atividades, como uma espécie de contrapartida ao financiamento realizado pelo CNPq. 

Desse modo, é proibido efetuar despesas com obras de construção civil, ressalvadas as 
obras com instalações e adaptações necessárias ao adequado funcionamento de 
equipamentos, a exemplo das Chamadas INCT’s. 

Nesta categoria foram gastos R$ 18,5 milhões de reais, correspondendo a 45% do valor 
total considerado não elegível, realizados por 6.476 pesquisadores. Observou-se, nesse 
caso, uma dificuldade adicional de identificação e segregação da inelegibilidade do gasto 
nesse grupo, em razão das ressalvas supracitadas. A CGU não realizou a análise da 
aderência do gasto com o objeto de cada projeto específico. No entanto, o CNPq deve 
criar rotinas para identificação e acompanhamento dos gastos nas categorias mais 
representativas, considerando o risco de desvio de finalidade na utilização do Cartão.  

Reafirma-se, nesse caso, a importância da transparência ativa, uma vez que o controle 
social pode ser um importante aliado nesse processo de verificação. 

 

Gastos com Água Luz e Telefone e Pagamento de Taxas 

Na esteira dos gastos com manutenção, as Chamadas do CNPq proíbem, de maneira 
geral, dispêndios com despesas de rotina, como as de contas de: luz, água, telefone e 
pagamento de taxas. 

Em análise aos gastos efetuados por meio do Cartão Pesquisa, foram identificados 
pagamentos referentes a convênios com empresas distribuidoras de gás, energia 
elétrica e água; despesas telefônicas; e taxas quitadas juntamente a Secretarias 
Fazendárias, como multas de trânsito e IPVA. Tais gastos somaram cerca de R$ 457 mil 
e foram realizados por 328 pesquisadores. 
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Materiais de Escritório, Reprografia e Serviços Postais 

Outras categorias de despesas, tais como serviços postais não são financiáveis, salvo se 
vinculadas ao projeto, de modo que os gastos relacionados devem ser observados caso 
a caso. Além disso, não foi possível separar, de forma satisfatória, os gastos acima das 
expensas com crachás, pastas e similares e certificados, que são proibidos em quase 
todas as Chamadas analisadas.  

Juntas, essas despesas somam cerca R$ 4,1 milhões, distribuídos entre transações 
realizadas juntamente a papelarias, gráficas e outros estabelecimentos. 

 

Outras Despesas 

Na categoria Eventos são previstas como não financiáveis as despesas com 
ornamentação, coquetel, coffee break, shows e manifestações artísticas de qualquer 
natureza. Com base na avaliação realizada, foram identificados gastos na ordem de R$ 
640 mil. 

Destaca-se, ainda no âmbito das despesas não financiáveis, a inviabilidade de 
determinação de uma lista terminativa que contenha todas as categorias de produtos 
que não devem ser comprados por meio das verbas dos projetos. Desse modo, além das 
categorias previstas nas Chamadas e discutidas anteriormente, a equipe de auditoria 
detectou alguns grupos de despesas que merecem maior atenção do CNPq e justificativa 
dos portadores dos cartões. Estão nesse grupo despesas, por exemplo, com barbearias; 
joalherias; vestuário; serviços de tv a cabo e streaming de vídeos, como Netflix; além de 
sites de encontros e relacionamentos. Juntas, essas categorias somam cerca de R$ 2,5 
milhões, demonstrando a criticidade do tema. No Anexo V, é apresentada amostra de 
dispêndios que se enquadram nessa classificação. 

Reafirma-se que tais apontamentos não implicam em pré-julgamento da equipe de 
auditoria acerca da inexistência de justificativa, caso a caso, dos dispêndios 
exemplificados acima. Entretanto, considerando, dentre outros fatores, o volume de 
informações que deve ser analisada de forma individual e não automatizada pelos 
técnicos do CNPq e o baixo histórico de reprovação das prestações de contas, entende-
se necessário o aprimoramento dos controles afetos aos pagamentos efetuados por 
intermédio do Cartão Pesquisa, sem prejuízo da verificação dos gastos indevidos e 
adoção de medidas para ressarcimento e responsabilização nos casos pertinentes. 

De acordo com a Unidade, as despesas inelegíveis eventualmente identificadas são 
devidamente glosadas, de modo que será solicitada amostra de processos para 
validação dessa afirmação. Esse modelo de análise totalmente a posteriori, entretanto, 
está sujeito aos riscos discutidos anteriormente, de modo que os apontamentos 
apresentados são mantidos. 
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CONCLUSÃO 
 

A análise dos dados e do modelo de gestão do Cartão Pesquisa adotado pelo CNPq 
revelou deficiências do ambiente de controle interno que originam riscos significativos 
de desvio de finalidade e possibilidade de fraude no uso do Cartão. As constatações para 
os fatos relatados evidenciam a necessidade de melhoria no processo, visando o 
fortalecimento dos controles e à redução dos riscos identificados. 

Atualmente, adota-se um modelo que permite ao pesquisador efetuar despesas em 
qualquer estabelecimento, sem qualquer restrição ou travas nos sistemas 
informatizados. Entende-se, nesse contexto, que a implantação de controle prévio das 
despesas consideradas não elegíveis por meio do bloqueio de uso do Cartão nos ramos 
de atividades considerados vedados pelos normativos do CNPq tem o potencial de 
restringir as hipóteses de utilização indevida do instrumento e de otimizar o processo 
de prestação de contas.  Ressalta-se que o modelo corrente de análise individualizada e 
manual, além de oneroso, incorre nos riscos citados nesse relatório, de modo que a 
adoção de soluções automáticas que integrem as informações do Cartão aos demais 
sistemas internos do Unidade ganha ainda mais importância. 

Averiguou-se, ainda, a ausência de publicidade sobre os dados do Cartão, sendo 
recomendado ao CNPq a promoção da transparência ativa por meio da publicação 
tempestiva, na Internet, dos dados referentes aos gastos realizados, conforme 
preconizado pela Lei de Acesso à Informação. 

Destaca-se, nesse contexto, o elevado percentual de despesas não identificadas - 
aproximadamente 83% do montante de gastos no período de 2013 a 2018 - realizadas 
nas modalidades saque, pagamentos de títulos e transferências entre contas correntes, 
dificultando a adoção de controles automatizados, bem como a implantação da 
transparência ativa. Nesse ponto, recomendou-se ao CNPq revisar os arquivos 
encaminhados pelo BB, de modo que eles passem a identificar os beneficiários das 
transações realizadas nas modalidades em comento. 

Por fim, é importante ressaltar que o saneamento das constatações identificadas e a 
adoção de boas práticas de gestão recomendadas são medidas que ganham ainda mais 
relevância no contexto de implantação do Novo Marco Legal, sob pena de o CNPq ficar 
exposto aos riscos identificados no presente trabalho, uma vez que o novo paradigma 
em construção tem como foco o controle por resultados, em detrimento da análise 
financeira da prestação de contas, corroborando a necessidade de automatização e 
otimização das atividades executadas. 
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RECOMENDAÇÕES 
 

1. Revisar, juntamente ao Banco do Brasil, o formato dos arquivos enviados 

mensalmente, a fim de que eles passem a conter a identificação dos destinatários das 

transferências, pagamentos de títulos e saques realizados para pagamentos de títulos. 

Achados n° 1,2 

2. Aprimorar os controles internos, de modo a permitir maior automatização no 

acompanhamento dos gastos, com a integração entre os dados do Cartão Pesquisa e os 

sistemas adotados pelo CNPq, além do estabelecimento de trilhas de auditoria que 

possam priorizar as análises de prestação de contas realizadas. 

Achados n° 1,2 

3. Implementar parâmetros (travas) de utilização do Cartão Pesquisa, de modo a 

promover a restrição de seu uso nas despesas vedadas, a exemplo daquelas dispostas  

na RN CNPq 008/2018 e nos editais de chamadas públicas lançadas pelo CNPq, sem 

prejuízo de permissão dos casos excepcionais que autorizem tais gastos, apresentando 

plano de ação que contenha as principais etapas e respectivo calendário de 

implementação. 

Achados n° 2 

4. Promover ampla divulgação, na Internet, das despesas realizadas no âmbito do Cartão 

Pesquisa,  detalhadas por pesquisador, informando: a chamada associada, o valor do 

gasto efetuado, o estabelecimento comercial de realização do gasto, o ramo de 

atividade do estabelecimento e a natureza do gasto, identificando os destinatários dos 

dispêndios nas transferências e pagamento de títulos (incluindo os saques realizados 

para essa finalidade). 

Achados n° 1 

5. Apresentar comprovação das glosas realizadas na detecção de despesas inelegíveis, 

com base em amostra a ser definida pela CGU, sem prejuízo da adoção de medidas para 

ressarcimento dos valores e apuração de responsabilidade nos casos pertinentes. 

Achados n° 2 
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ANEXOS 
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA EQUIPE DE 
AUDITORIA 

Esse item aborda a manifestação do CNPq seguida da análise do Controle Interno. 

 

Manifestação do CNPq: 

1. Infere-se do relatório da CGU, mediante as informações disponibilizadas pelo Banco 
do Brasil, por meio dos demonstrativos mensais das movimentações financeiras 
realizadas no Cartão Pesquisa, que o CNPq realize averiguações prévias a fim de 
garantir que os gastos estão aderentes aos normativos que regem os dispêndios 
atrelados aos projetos financiados; 

2. Entendemos que este tipo de análise prévia não é viável devido a necessidade de 
atividade rotineira e específica, para este fim, com alocação de mão de obra e infra-
estrutura, e expertise na análise individual do tipo de despesa e projeto, com fins a 
avaliar a movimentação considerada suspeita; 

3. Esta atividade teria que agregar ainda, notificações prévias para a devida defesa do 
beneficiário envolvido, demandando maior tempo para definição do fato ocorrido, 
além de poder gerar constrangimento ao beneficiário por ter de justificar uma 
movimentação antes da apresentação de sua prestação de contas técnica e 
financeira; 

4. Outrossim, entendemos que o controle inicial de movimentações bancárias 
suspeitas pelo Cartão Pesquisa, pode ser conduzido inicialmente através da própria 
instituição financeira, ao disponibilizar a partir da implementação de 
cadastramentos prévios de estabelecimentos comerciais, quais são as modalidades 
de gastos permitidos através do cartão; 

5.  Desta forma, ao CNPq caberia selecionar quais são os estabelecimentos comerciais 
e/ou tipos e valores dos gastos a serem liberados através dos Cartões Pesquisas. 

6. Ademais, por meio de manifestação após Reunião de Busca Conjunta, o CNPq se 
manifestou nos seguintes termos acerca da implantação de transparência ativa 
sobre os gastos do cartão: “o Banco do Brasil S.A. se comprometeu a trabalhar junto 
ao CNPq na melhoria da descrição dos gastos com o Cartão Pesquisa no relatório de 
retorno enviado diariamente ao CNPq. O setor de suporte a informática do CNPq 
está trabalhando em uma rotina para vincular e disponibilizar estes gastos descritos 
no relatório do CNPq com o número do processo eletrônico de cada projeto na 
Plataforma Integrada Carlos Chagas - PICC. A intenção é que, no futuro, com o apoio 
da CGU, estes gastos vinculados a cada processo na PICC e consequentemente à 
Chamada na qual foi aprovado, possam migrar e serem publicados no Portal da 
Transparência da CGU, dentro de um cronograma a ser definido e considerando os 
recursos envolvidos nas rotinas a serem desenvolvidas.” 
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Análise do Controle Interno 

Destaca-se, inicialmente, que o intuito do relatório não é determinar a análise prévia 
individualizada dos gastos, mas, ao contrário, permitir o estabelecimento de controles 
automatizados que auxiliem a equipe responsável pela prestação de contas financeira. 
Para tanto, é necessário o estabelecimento de parâmetros que permitam a maior 
rastreabilidade dos dispêndios realizados. 

Em relação a esse item, consideramos que o CNPq deve focar sua análise por tipo de 
categoria de gasto, levando em conta aquelas tipologias que apresentam os maiores 
riscos. De acordo com o parágrafo quinto, inciso VII, do Acordo de Cooperação que rege 
o Cartão é de responsabilidade do CNPq definir os tipos de gastos permitidos a cada 
portador do Cartão Pesquisa em tabela específica. 

Ademais, a responsabilidade pelo cadastramento de estabelecimentos comerciais ou 
dos ramos de atividade deve ser indicado pelo CNPq ao Banco do Brasil e não o 
contrário. Cabe mencionar que o Conselho é o responsável pela regular aplicação dos 
recursos públicos, e que a instituição financeira atua apenas como facilitadora, ofertante 
da prestação do serviço. 

Verificou-se, com base na análise dos gastos realizados, que não foi determinado pelo 
CNPq que houvesse nenhum tipo de trava nos sistemas bancários vinculados ao Cartão 
Pesquisa, podendo o pesquisador realizar qualquer tipo de gasto por meio do cartão. 

Por fim, destaca-se a concordância da Unidade acerca da necessidade de divulgação dos 
dados em transparência ativa, a ser implantada por meio de um trabalho conjunto entre 
o CNPq, o Banco do Brasil e a CGU. 

 

Manifestação do CNPq: 

No item 2 é relatado que 83% das despesas se concentram nas modalidades de: Saques 
(46%); Pagamentos de Títulos (24%); Transferências (13%); Despesas Identificadas (14%) 
e Outras (3%). Estes números e percentuais estão devidamente em conformidade com 
a forma atual de utilização e descrição das despesas nos demonstrativos do Cartão 
Pesquisa, visto que: 

• As Transferências são utilizadas para o pagamento de diárias para o próprio 
pesquisador ou para pagamento de despesas eventuais; 

• As Transferências são ainda utilizadas para pagamento de diárias e auxílio-
instalação nos projetos que possuem Bolsas PVE, sendo que nestes casos, o valor 
médio é de R$ 14.000,00/mês, conforme anexo; 

• Na modalidade Outros estão contemplados as eventuais retiradas no Exterior, 
que não é vedada, mas não é aconselhada por este CNPq, bem como as 
operações de: Reversões; Estornos e Re-pagamentos, que são operações 
normais da instituição financeira que gerencia o Cartão Pesquisa. 
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No Item 2.2 é questionado a realização de Transferências e Pagamentos de Títulos, 
informando, inclusive, que “O Manual de Utilização de Recursos do CNPq veda a 
transferência de recursos para o próprio pesquisador”. Esclarecemos que o pesquisador 
pode realizar este tipo de operação para pagamento de suas diárias, ou reembolso de 
eventuais despesas realizadas com recursos próprios. Este tipo de operação pode ainda 
ser realizada para o pagamento de diárias e auxílio-instalação para Pesquisador 
Estrangeiro, principalmente nos casos de Bolsas PVE e também para pagamento de 
Contrato de Câmbio, em casos de Importações. 

No Item 2.3 é abordado as despesas potencialmente não elegíveis, sendo que, como 
informado anteriormente, todas as despesas vedadas nos Normativos internos e 
Legislação vigente, bem como em desacordo com o Edital e projeto, são Glosadas e é 
solicitada a devolução dos valores corrigidos monetariamente com base na legislação 
vigente. No entanto, vale ressaltar que todos os tipos de despesas relacionadas no 
Tabela 01, como potencialmente não elegíveis, são aceitas em diversos Editais e 
Projetos, Exemplo: Construção/Reparo e Mobiliário, Combustíveis – nas Chamadas 
INCT’s e MDA-SPM (NEDT); Hotéis e Eventos – Nas Chamadas ARC’s; Alimentação – Nas 
Chamadas de Feiras Científicas. Lembrando que as despesas com Taxas de 
Administração e Pagamentos de Contas de Água e Luz, são expressamente vedadas. No 
entanto as contas de Telefones são pertinentes em determinados projetos. 

Neste item é questionado as despesas com NetFlix e Serviços de Relacionamentos, que 
provavelmente são objetos de fraudes, além do questionamento das despesas com 
passagens aéreas, que é um tipo de despesa permitido e pertinente em mais de 90% 
dos projetos. Em geral as despesas com passagens e diárias, equivalem a 20% dos 
valores dos projetos, mas existem projetos que 100% das despesas são nesta 
modalidade, principalmente nas Chamadas ARC’s. 

Quando da identificação de transações não reconhecidas pelos pesquisadores, o CNPq 
orienta os beneficiários de quais são os procedimentos e prazo de 90 dias após a 
realização da despesa (ocorrência policial e carta de contestação dos gastos que devem 
ser detalhados na mesma) para notificação ao Banco do Brasil para providências de 
ressarcimento ao CNPq e/ou ao projeto. 

Esclarecemos a seguir outros questionamentos constantes no Item 2.3, como: 

• Despesas com Hospedagem, Locomoção e Alimentação: Em geral são realizadas 
nas Chamadas ARC’s, e em sua maioria são justificáveis e aceitas, visto que é 
permitido o pagamento diretamente ao estabelecimento Hoteleiro quando da 
realização de eventos; e a locomoção pode se tratar do traslado previsto nos 
eventos. Quanto a alimentação, visto que a mesma deve estar vinculada aos 
valores destinadas as diárias, as mesmas são glosadas. No entanto, existem 
chamadas de realização de Feiras Científicas; de Pesquisas em Campo e casos 
específicos em que as mesmas são justificáveis e aceitas; 

• As despesas com Combustíveis, são pertinentes em algumas chamadas e 
projetos, sendo estas um tipo de despesa de difícil análise devido a comprovação 
ser apenas por meio do Cupom fiscal do Posto de Abastecimento. Mas existem 



 

27 
 

despesas nesta natureza que são para funcionamento de equipamentos 
pertinentes ao projeto; 

• Gastos com Construção/Reparo de Escritório e Mobiliário: Em geral são 
vedadas, mas aceita em algumas Chamadas, como as do INCT’s. Mobiliário é 
aceita apenas se estiver expressamente solicitado e aprovado na proposta inicial. 
Construção, Reparo e Mobiliário para Escritório desconhecemos, sendo que este 
tipo de despesa pode ser realizado apenas para adequação dos Laboratórios de 
Pesquisa; 

• Gastos com Água, Luz e Telefone e Pagamento de taxas: São expressamente 
vedadas e glosadas. Exceto telefone em alguns projetos específicos e 
justificáveis. Neste item é citado ainda “taxas quitadas juntamente a Secretarias 
Fazendárias”. Este pagamento pode se referir a algumas taxas de importação ou 
para entrada de mercadorias em outros estados e municípios, que podem ser 
aceitas; 

• Materiais de Escritório, Reprografia e Serviços Postais: Em geral são despesas 
vedadas, mas são justificáveis em alguns projetos nos quais se verificam que não 
são as de rotinas da instituição, mas necessárias na execução da pesquisa. Em 
geral, projetos que envolvem pesquisas de campo ou que possuem oficinas de 
trabalhos, justificam este tipo de despesas; 

• Outras Despesas: As despesas relacionadas neste grupo, quando constatadas 
nas prestações de contas são glosadas na análise como: ornamentação, coffee 
break, shows e manifestações artísticas de qualquer natureza; NetFlix; Sites de 
Encontros. Por serem expressamente vedadas, ou foram por motivos de fraudes 
no Cartão Pesquisa detectado pelo banco e estornadas como: (NetFlix; Sites de 
Encontros; joalheria e barbearia), se por ventura for constatada na análise da 
prestação de contas, são glosadas 

 

Análise do Controle Interno 

Conforme discutido no relatório, atualmente, apenas cerca de 14% dos gastos realizados 
por meio do cartão foram feitos na modalidade crédito e são diretamente rastreáveis, 
de modo que é questionada a real adequabilidade dessa configuração com os objetivos 
do instrumento. 

Ademais, a manifestação do CNPq corrobora o entendimento de que as despesas 
questionadas são geralmente vedadas pelos normativos internos, sendo permitidas 
apenas em algumas chamadas públicas. Nesse cenário, nos casos em que são efetuados 
gastos não permitidos pelos portadores dos cartões, eles seriam devidamente glosados 
no âmbito da prestação de contas.  

Conforme consta do relatório, buscou-se confrontar os gastos realizados no Cartão 
Pesquisa com as despesas previstas pelos normativos internos do CNPq e pelos editais 
de chamada pública, tentando identificar potenciais despesas não elegíveis efetuadas 
pelos pesquisadores. Verificou-se, da análise realizada, dificuldade na categorização dos 
gastos não elegíveis em razão da diversidade de projetos de auxílio a pesquisa 
financiados pelo CNPq e da flexibilidade dos critérios adotados. 
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Apesar dessa dificuldade, foram identificados gastos nos demonstrativos de utilização 
do Cartão Pesquisa no valor total de aproximadamente R$ 40 milhões em modalidades 
de despesas que, em regra, seriam inelegíveis para a maioria das chamadas públicas 
analisadas, em ramos de atividades como combustíveis, alimentação, locomoção, 
mobiliário, entre outros. 

No que toca às despesas efetuadas com hospedagem, locomoção e alimentação, 
destaca-se a cobertura natural desses gastos pelo recebimento de diárias de forma que 
seriam vedadas pelos normativos do CNPq, sendo permitidas apenas em algumas 
chamadas públicas específicas como as de ARC’s. Assim, os motivos informados pelo 
CNPq não justificam a necessidade de permissão irrestrita para realização de gastos 
nesses ramos de atividade em todos os projetos de pesquisa.  

Conforme informado pelo Conselho, não é viável a análise prévia e individualizada de 
cada despesa e cada projeto de pesquisa com a finalidade de avaliar a movimentação 
considerada suspeita. Além desse fato, o modelo atual de acompanhamento, realizado 
no momento da análise da prestação de contas financeira, só detecta os desvios depois 
que o gasto irregular já foi materializado. Nesse sentido, é mais eficiente realizar o 
controle prévio dos ramos de atividade, informando ao Banco do Brasil aqueles que são 
proibidos, do que esperar que a irregularidade aconteça para solicitar providências de 
devolução. 

Assim, recomenda-se ao CNPq que seja efetuado o bloqueio de todos os ramos de 
atividade ligados à hospedagem, locomoção, alimentação, bares, restaurantes, 
combustível e outros semelhantes, permitindo esse tipo de gasto apenas naqueles casos 
de chamadas específicas, após a devida justificativa e necessidade, de forma residual. 

Em relação às despesas expressamente vedadas, a manifestação apresentada pelo CNPq 
é insuficiente para justificar o gasto identificado com água, luz, telefone, pagamento de 
impostos e taxas (como IPVA e multas de trânsito); ornamentação, coffee break, shows 
e manifestações artísticas de qualquer natureza; serviços de tv a cabo ou streaming, 
como Netflix; vestuário, barbearia e salão de beleza; sites de encontro. A ausência de 
imposição de limites à utilização do cartão resultou em despesas efetuadas nesses 
ramos de atividade de aproximadamente R$ 3 milhões no período analisado. 

 

II - UNIVERSO DE CHAMADAS PÚBLICAS ANALISADAS 
Modalidade Chamada 

APQ Chamada MCTI/CNPq nº 13 / 2012  

APQ Chamada CNPq/BBSRC nº 43/2012  

APQ Chamada MCTI/CNPq nº 45/2012 

APQ Chamada MCTI/CNPq/SECIS/MEC/SEB/CAPES N º 50/2012  

APQ Chamada MCTI/CNPq/FNDCT-Ação Transversal N º 65/2013  

APQ Chamada Pública MCTI/SETEC/CNPq Nº 92/2013  

APQ Chamada MCTI/CNPq/MEC/CAPES Nº 43/2013  

APQ Chamada MDA/CNPq Nº 38/2014  
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APQ 
Chamada CNPq/Pandiá – Programa Álvaro Alberto de Indução à Pesquisa em 
Segurança Internacional e Defesa Nacional N º 29/2014  

APQ Chamada MCTI-CNPq/MS-SCTIE-DECIT-SVS-DST-Aids  N º 30/2014  

APQ Chamada MCTI/CNPq/ANA N º 23/2015 – Pesquisa em Mudança do Clima  

APQ Chamada CNPq/MCTIC Nº 016/2016  

APQ Chamada CNPq/MCTIC/SECIS Nº 20/2016 -  

APQ Chamada CNPq/MCTIC/BRICS-STI Nº 29/2017  

APQ Chamada CNPq/Fiocruz – PROEP/PEC N º 16/2017  

APQ 
CHAMADA CNPQ/EQUINOR ENERGIA LTDA. 2018 - FORMAÇÃO DE MESTRES E 
DOUTORES EM PETRÓLEO, GÁS NATURAL E ENERGIA RENOVÁVEL N° 38/2018  

 ARC CHAMADA MCTIC/CNPQ/FINEP Nº 01/2017  

 ARC Chamada MCTI/CNPq/FINEP Nº 03/2016 

 ARC Chamada MCTI/CNPq Nº 09/2015 

AED Chamada CNPq/CAPES Nº 26/2017  

AED Chamada MCTI/CNPq N º 24/2015 

AED Chamada MCTI/CNPq/MEC/CAPES N º 44/2013 

 
III - EXEMPLOS DE SAQUES PARA PAGAMENTO DE TÍTULOS ACIMA DE R$ 
500.000,00 
Local Saque Valor (R$) Horário 

SAQUE AGEN.4053 ESTILO CAMPINAS -SP  2.844.996,94  14:55:05 

SAQUE AGEN.7850 PSO CAMPINAS -SP  914.216,00  12:17:58 

SAQUE AGEN.4820 PSO R.JANEIRO NORTE  -RJ  897.645,00  15:56:29 

SAQUE AGEN.3029 CACHOEIRA PAULISTA -SP  865.404,02  11:14:25 

SAQUE AGEN.8682 PSO MONTES CLAROS -MG  854.427,08  14:30:54 

SAQUE AGEN.5657 CAMPUS UNIVERSITARIO -SE  847.566,71  11:27:09 

SAQUE AGEN.9012 PSO R.JANEIRO SUL -RJ  810.000,00  11:40:16 

SAQUE AGEN.3029 CACHOEIRA PAULISTA -SP  783.000,00  13:38:08 

SAQUE AGEN.7068 ESTILO USP  -SP  764.000,00  13:55:13 

SAQUE AGEN.7850 PSO CAMPINAS -SP  708.724,05  15:55:35 

SAQUE AGEN.9012 PSO R.JANEIRO SUL -RJ 700.000,00  10:38:42 

SAQUE AGEN.4829 PSO FLORIANOPOLIS -SC 690.345,97  13:52:34 

SAQUE AGEN.7800 PSO FORTALEZA -CE 690.342,90  15:44:05 

SAQUE AGEN.8344 PSO CHAPECO   -SC 668.045,40  13:41:26 

SAQUE AGEN.4828 PSO CUIABA  -MT 612.605,00  12:11:35 

SAQUE AGEN.4895 ESTILO SANTO ANDRE -SP  591.474,65  14:22:21 

SAQUE AGEN.4895 ESTILO SANTO ANDRE   -SP  591.474,65  15:47:23 

SAQUE AGEN.4385 ESTILO VILA MARIANA  -SP  576.372,78  10:31:42 

SAQUE AGEN.9012 PSO R.JANEIRO SUL -RJ 570.000,00  15:36:30 

SAQUE AGEN.8373 PSO PRES.PRUDENTE  -SP  550.730,00  11:38:43 

SAQUE AGEN.5657 CAMPUS UNIVERSITARIO -SE  541.000,00  16:15:32 

SAQUE AGEN.7820 PSO RIO GRANDE -RS  538.000,00  13:27:48 

SAQUE AGEN.8373 PSO PRES.PRUDENTE -SP  525.520,00  12:08:06 

SAQUE AGEN.0567 ALTAMIRA -PA  516.498,57  14:34:27 
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SAQUE AGEN.5067 ESTILO PALMAS -TO  502.318,23  11:29:29 

SAQUE AGEN.4820 PSO R .JANEIRO NORTE  -RJ  500.000,00  13:56:06 

 
 

IV - AMOSTRA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO APÓS ÀS 00:00 

CNPJ Estabelecimento 
Comercial 

Descrição da Transação Horário da Transação   Valor   

18.001.471/0001-80 
A A   
BELO HORIZONT BR 

00:53:12  R$ 2.280,00  

18.001.471/0001-80 
A A  
BELO HORIZONT BR 

00:41:09  R$ 912,32  

18.379.524/0001-09 
ARMAZEM NOBRE    
CAMPINAS      BR 

00:27:05  R$   662,50  

58.761.388/0001-23 
ROTATORIA DO PEIXE    
FRANCA        BR 

00:40:26  R$   635,81  

11.486.375/0001-20 
FOGO DE CHAO RJ     
RIO DE JANEIR BR 

00:03:00  R$ 598,95  

03.141.081/0001-38 
GIL LANCHES  
CASTANHAL     BR 

01:08:45  R$    585,00  

18.379.524/0001-09 
ARMAZEM NOBRE    
CAMPINAS      BR 

01:40:48  R$   556,50  

00.000.000/0000-00 
THE POSEIDON RESTAURANT 
DEL MAR       CA 

03:46:09  R$   520,48  

18.379.524/0001-09 
ARMAZEM NOBRE    
CAMPINAS      BR 

00:17:46  R$   477,00  

01.276.032/0001-87 
SALVADOR DALI   
SALVADOR      BR 

00:32:20  R$ 346,72  

20.297.683/0001-06 
RODEIO    
COXIM         BR 

00:51:27  R$ 300,00  

13.855.078/0001-30 
FLANNIGANS IRISH PUB   
LONDRINA      BR 

01:52:43  R$ 281,00  

07.025.843/0001-91 
BAR REST TRAP GAMBOA   
RIO DE JANEIR BR 

01:12:25  R$   271,09  

00.000.000/0000-00 
CAFE FIORE     
WOODLAND HILL CA 

03:57:46  R$ 258,02  

07.025.843/0001-91 
TRAPICHE GAMBOA   
RIO DE JANEIR BR 

01:34:04  R$   240,88  

13.982.677/0002-03 
DOM DIVINO     
CRUZ DAS ALMA BR 

00:36:44  R$   240,00  

23.239.772/0001-86 
BAMBOO CHOPERIA ERIREL 
 GURUPI        BR 

00:54:56  R$ 240,00  

15.630.737/0001-65 
CALLES BAR DE TAPAS    
ARACAJU       BR 

00:36:12  R$ 236,85  

00.193.851/0005-21 
BIERGARTEN    
JOINVILLE     BR 

00:17:36  R$ 225,94  

14.287.783/0001-40 
A PALHOCA     
BRASILEIA     BR 

00:13:38  R$   212,08  
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V - AMOSTRA DE DESPESAS DIVERSAS, CONSOLIDADAS POR CPF 

Pesquisador Descrição 
Ramo de Atividade do 
Estabelecimento 

Valor 

***.057.129-** MUSITECH MARINGA       BR MUSIC STORES, MUSICAL INSTRUM R$ 24.588,80 

***.247.317-** 
BAO TIN DUC HUNG HA NOI        
VN 

CLOCK, JEWELRY, WATCH, AND SI R$ 23.536,14 

***.963.482-** 
WWW.KIEHLS.CO.UK       
0800 5870830  GB 

BARBER AND BEAUTY SHOPS R$ 18.898,03 

***.047.027-** 
LILY MONDE FEMME RIO DE 
JANEIR BR 

MEN'S AND BOY'S CLOTHING AND R$ 11.280,00 

***.247.317-** SHJ., PTE HANOI         VN CLOCK, JEWELRY, WATCH, AND SI R$ 10.844,88 

***.537.330-** 
DONNELLY SHOE FACTORY  
01592890739   GB 

SHOE STORES R$ 10.792,34 

***.176.914-** 
TLTIMELUXUR 39024507756   
IT 

CHILDREN'S AND INFANTS' WEAR R$ 10.204,91 

***.726.923-** 
ESPACO FLOR DO CERRADO 
CUIABA BR 

COSMETIC STORES R$ 10.000,00 

***.043.582-** 
M FREIRE SOARES ME BELEM         
BR 

MUSIC STORES, MUSICAL INSTRUM R$ 10.000,00 

***.963.482-** 
WWW.INKNAILS.COM       
RAMSBOTTOM BL GB 

COSMETIC STORES R$ 8.283,41 

***.976.50-** 
TECH MUSIC OURO PRETO    
BR 

MUSIC STORES, MUSICAL INSTRUM R$ 8.185,50 

***.645.096-** 
MUSICAL CENTER BRASILIA      
BR 

MUSIC STORES, MUSICAL INSTRUM R$   6.390,00 

***.820.078-** I-RUN CASTELNAU D E FR SHOE STORES R$ 6.298,87 

***.963.482-** 
ALLBEAUTY.COM INTERNET      
GB 

COSMETIC STORES R$ 6.060,40 

***.119.121-** 
WWW.KIEHLS.CO.UK        
0800 5870830 GB 

BARBER AND BEAUTY SHOPS R$ 5.920,55 

***.247.317-** 
V-B THANH DAT HA NOI        
VN 

CLOCK, JEWELRY, WATCH, AND SI R$ 5.597,80 

***.963.482-** 
ZALANDO UK BIRMINGHAM    
DE 

SHOE STORES R$ 5.548,41 

***.304.494-** 
TECH MUSIC OURO PRETO    
BR 

MUSIC STORES, MUSICAL INSTRUM R$ 5.428,52 

***.439.678-** 
DANCING DOTS BRAILLE  
M VALLEY FORGE  PA 

MUSIC STORES, MUSICAL INSTRUM R$ 5.392,00 

***.526.029-** 
SH ENTRETENIMENTO       
SAO PAULO     BR 

THEATRICAL PRODUCERS (EXCEPT R$ 5.280,00 

***.635.361-** 
DREAM ISNTRU MUSICAIS  
BELO HORIZONT BR 

MUSIC STORES, MUSICAL INSTRUM R$ 5.270,00 

***.176.914-** 
2RGROUPSRL 39073356622   
IT 

SHOE STORES R$   5.134,77 

***.685.540-** 
AUL*INTERNATIONAL 
CONFE/XING EVENTS  GB 

THEATRICAL PRODUCERS (EXCEPT R$ 5.022,05 

***.236.371-** 
ESEATS COM 800-660-6031  
AZ 

THEATRICAL PRODUCERS (EXCEPT R$ 4.913,11 

***.962.331-** 
MUSICAL RORIZ GOIANIA       
BR 

MUSIC STORES, MUSICAL INSTRUM R$ 4.800,00 

***.236.371-** 
MYTICKETTRACKER        
866-237-6204  CT 

THEATRICAL PRODUCERS (EXCEPT R$ 4.326,28 

***.799.777-** FUJISOM GOIANIA BR MUSIC STORES, MUSICAL INSTRUM R$ 4.278,00 
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***.963.482-** 
WWW.KURTGEIGER.COM     
LONDON, UK    GB 

SHOE STORES R$ 4.187,37 

***.526.122-** 
DOVERSTREETMARKET      
02072 210262  GB 

WOMEN'S READY TO WEAR STORES R$ 4.069,88 

***.981.480-** M M TUR MACAPA BR THEATRICAL PRODUCERS (EXCEPT R$ 4.043,72 

***.689.718-** 
PAG*CoraProducoes      
SAOPAULO      BR 

MOTION PICTURES AND VIDEO TAP R$ 4.000,00 

***.114.140-** 
MundodosOleos Sao Paulo     
BR 

COSMETIC STORES R$ 3.960,00 

***.903.834-** 
ELETRONICA INSTRUMENTA 
SAO LUIS BR 

MUSIC STORES, MUSICAL INSTRUM R$ 3.925,00 

***.289.136-** FENIX BELO HORIZONT BR CIGAR STORES AND STANDS R$ 3.695,10 

***.529.820-** 
MUNDO  ESPACO BRASILIA      
BR 

CHILDREN'S AND INFANTS' WEAR R$ 3.690,34 

***.176.232-** 
TOP INTERNACIONAL      
MANAUS        BR 

COSMETIC STORES R$ 3.675,00 

***.052.014-** NETSHOES SAO PAULO     BR SHOE STORES R$ 3.668,73 

***.721.991-** LCM CURITIBA      BR MUSIC STORES, MUSICAL INSTRUM R$ 3.543,66 

***.576.026-** 
A SERENATA BELO HORIZONT 
BR 

MUSIC STORES, MUSICAL INSTRUM R$ 3.450,00 

***.382.604-** 
HARMONIA MUSICAL       
GOIANIA       BR 

MUSIC STORES, MUSICAL INSTRUM R$ 3.300,00 

***.724.571-** 
WWW.CONVENTUS.DE        
JENA          DE 

THEATRICAL PRODUCERS (EXCEPT R$   3.292,81 

***.287.579-** PRADO SOM MANAUS        BR MUSIC STORES, MUSICAL INSTRUM R$ 3.177,00 

***.188.168-** BABYLANDIA TERESINA      BR CHILDREN'S AND INFANTS' WEAR R$   3.108,65 

***.502.998-** SKY SAO PAULO     BR CABLE AND OTHER PAY TELEVISIO R$   1.398,52 

***.365.050-** 
SKY NEGOCIACOES         
SAO PAULO     BR 

CABLE AND OTHER PAY TELEVISIO R$ 1.035,00 

***.974.377-** 
NET SERVICOS            
SAO PAULO     BR 

CABLE AND OTHER PAY TELEVISIO R$ 912,12 

***.393.509-** 
ACASA INFOGAME          
VITORIA       BR 

CABLE AND OTHER PAY TELEVISIO R$ 880,00 

***.345.431-** SKY SAO PAULO  BR CABLE AND OTHER PAY TELEVISIO R$ 806,95 

***.402.491-** 
NET SERV COBRANCA      
SAO PAULO     BR 

CABLE AND OTHER PAY TELEVISIO R$ 760,79 

***.117.220-** 
SKY MENSALIDADES       
SAO PAULO     BR 

CABLE AND OTHER PAY TELEVISIO R$ 737,84 

***.788.410-** TW NET CUIABA BR CABLE AND OTHER PAY TELEVISIO R$ 705,97 

***.809.500-** 
SKY NEGOCIACOES         
SAO PAULO     BR 

CABLE AND OTHER PAY TELEVISIO R$ 699,80 

***.538.951-** callAMDA-BR 8008922096 CY CABLE AND OTHER PAY TELEVISIO R$ 693,66 

***.424.07-** 
SKY VENDAS PARCEIROS    
SAO PAULO     BR 

CABLE AND OTHER PAY TELEVISIO R$ 658,80 

***.028.836-** 
SKY VENDAS PARCEIROS    
SAO PAULO     BR 

CABLE AND OTHER PAY TELEVISIO R$ 658,80 

***.991.476-** SKY SAO PAULO     BR CABLE AND OTHER PAY TELEVISIO R$ 613,43 

***.402.491-** NETFLIX.COM SAO PAULO BR CABLE AND OTHER PAY TELEVISIO R$ 588,40 

***.402.491-** 
NET SERV SITE SAO PAULO 
BR 

CABLE AND OTHER PAY TELEVISIO R$ 573,15 

***.538.951-** AMDB 8667906550    CY CABLE AND OTHER PAY TELEVISIO R$ 565,08 

***.610.063-** 
ACASA INFOGAME          
VITORIA       BR 

CABLE AND OTHER PAY TELEVISIO R$ 540,00 
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***.056.394-** SKY LONDRINA      BR CABLE AND OTHER PAY TELEVISIO R$   494,57 

***.850.361-** 
SKY NEGOCIACOES        
SAO PAULO     BR 

CABLE AND OTHER PAY TELEVISIO R$ 487,90 

***.041.656-** 
SKY VENDAS PARCEIROS    
SAO PAULO     BR 

CABLE AND OTHER PAY TELEVISIO R$ 479,40 

***.737.754-** 
SKY NEGOCIACOES        
SAO PAULO     BR 

CABLE AND OTHER PAY TELEVISIO R$ 462,70 

***.585.824-** 
NETFLIX.COM             
SAO PAULO     BR 

CABLE AND OTHER PAY TELEVISIO R$ 448,20 

***.503.399-** 
SKY NEGOCIACOES         
SAO PAULO     BR 

CABLE AND OTHER PAY TELEVISIO R$ 436,40 

***.345.431-** 
SKY MENSALIDADES        
SAO PAULO     BR 

CABLE AND OTHER PAY TELEVISIO R$ 419,80 

***.381.250-** NETFLIX.COM SAO PAULO BR CABLE AND OTHER PAY TELEVISIO R$ 416,90 

***.176.914-** 
OVC ONLINE VIDEO GMBH  
HAMBURG       DE 

CABLE AND OTHER PAY TELEVISIO R$ 407,82 

***.093.222-** 
LE POSTICHE CENTER 3    
SAO PAULO     BR 

SHOE STORES R$ 399,98 

***.538.951-** AMDA 866 790 6550  CY CABLE AND OTHER PAY TELEVISIO R$ 385,59 

***.538.951-** NETFLIX.COM SAO PAULO BR CABLE AND OTHER PAY TELEVISIO R$ 379,00 

***.324.440-** NETFLIX.COM SAO PAULO BR CABLE AND OTHER PAY TELEVISIO R$ 352,90 

***.116.848-** NETFLIX.COM SAO PAULO BR CABLE AND OTHER PAY TELEVISIO R$ 344,90 

***.406.202-** NETFLIX.COM SAO PAULO BR CABLE AND OTHER PAY TELEVISIO R$ 338,30 

***.236.371-** 
INGRESSO COM           
RIO DE JANEIR BR 

THEATRICAL PRODUCERS (EXCEPT R$ 246,20 

***.498.387-** 
VISAO DAS ESSENCIAS     
RIO DE JANEIR BR 

COSMETIC STORES R$ 197,50 

***.778.970-** 
QUEM DISSE BERENICE 910 
RIO DE JANEIR BR 

COSMETIC STORES R$ 197,30 

***.618.940-** 
DEPOSITO DAS ESSENCIAS  
RIO DE JANEIR BR 

COSMETIC STORES R$ 196,00 

***.189.513-** 
INGRESSO COM           
RIO DE JANEIR BR 

THEATRICAL PRODUCERS (EXCEPT R$ 164,16 

***.510.188-** MALAS E CIA GUARA BR SHOE STORES R$ 150,00 

***.547.158-** 
TICKET 360*L7NR6       
SAO PAULO     BR 

THEATRICAL PRODUCERS (EXCEPT R$ 148,48 

 


