
 
 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA 
FUNDADA EM 5 DE JUNHO DE 1927 

Presidencia 

Confederação Brasileira de Esgrima - e-mail: brasilesgrima@brasilesgrima.com.br 
Rua Buenos Aires, nº 93 / 708 – Rio de Janeiro / RJ – CEP 20070-021 – Tel / Fax (21) 2283-2256 
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Da Diretoria da Confederação Brasileira de Esgrima – CBE. 

Aos Senhores (as) Presidentes das Federações, à Comissão de Atletas e aos Responsáveis pelas Entidades 

de Prática Desportiva – EPDs – Filiadas, Vinculadas e Reconhecidas pela CBE. 

ASSUNTO: Esclarecimentos. 
 

Prezados (as) Senhores (as), 

 

Recentemente, a entidade denominada ABE fez chegar ao conhecimento da imprensa bem como 

publicou em suas redes sociais, graves e irresponsáveis acusações onde afirma ter sido fraudulenta a 

gestão anterior da CBE, quando eu respondia pelo cargo de vice-presidente daquela entidade. Para tanto, e 

em síntese, essas levianas acusações basearam-se em recente Acórdão originário do Tribunal de Contas da 

União – TCU e também em procedimentos administrativos que tramitam presentemente perante o 

Ministério do Esporte – ME. 

 

Tais publicações dessa entidade possuem evidente finalidade de denegrir a imagem da CBE, a do 

anterior Presidente e a minha própria, pois coincidem com o momento em que o meu nome está sendo 

ventilado pela mídia como um futuro candidato à vice-presidência do Comitê Olímpico do Brasil em 

eleição a ser realizada em março próximo. A propósito, a mencionada candidatura sequer está 

oficializada, podendo se concretizar ou não, direito esse estendido a qualquer cidadão brasileiro que 

cumpra às exigências estatutárias daquela entidade. 

 

Frente a isso, e por dever de esclarecimento à comunidade da esgrima brasileira, temos a referir o 

seguinte: 

 

Acórdão TCU referente às prestações de contas da CBE referente aos anos de 2013/2015: 

nesse aspecto, importa referir que as diversas contas da CBE no período mencionado (2013/2015) foram, 

em sua esmagadora maioria, aprovadas pelo Comitê Olímpico do Brasil, restando pendente de análise e 

saneamento algumas poucas prestações de contas de projetos ainda do ano de 2015. A análise das contas 

segue as normas estabelecidas em Instrução Normativa do COB que, por sua vez, baseia-se em legislação 

federal acerca da matéria. Portanto, em momento algum a CBE, no período considerado, teve suas contas 

rejeitadas pelo COB. Não fosse assim, a CBE estaria impedida de receber recursos públicos oriundos da 

Lei Agnelo Piva (Lei nº 10.264/2001), o que jamais ocorreu. 

 

Ocorre que, a partir de denúncia daquela entidade (ABE) ainda ao tempo da gestão anterior da 

CBE, o TCU deu início a um procedimento administrativo que culminou em recente Acórdão, onde esse 

órgão de controle concedeu prazo para o COB a fim de que procedesse à reanálise das contas da CBE 

referente aos anos acima apontados, uma vez que o principal cerne da discussão está na ultrapassagem - 

ou não, do limite de utilização de recursos oriundos da Lei Agnelo Piva para custeio das despesas com a 

manutenção da entidade. E o prazo concedido ao COB para resposta ao TCU sequer encerrou. 

 

Importa referir, uma vez mais, que o procedimento administrativo que tramita perante o TCU, em 

momento algum trata de “gestão fraudulenta” (crime), mas sim e principalmente, da análise quanto à 

extrapolação do limite legal na aplicação de recursos na atividade MEIO e na atividade FIM, de acordo 

com as normas legais. E, após a manifestação do COB perante o TCU, o que sequer ocorreu até o 

momento, esse órgão de controle poderá rever seu posicionamento, acatando as justificativas e 

explicações prestadas. 
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Portanto, e em conclusão, absolutamente diverso do que afirma aquela entidade acusadora, a CBE 

e o seu anterior Presidente não foram condenados ou responsabilizados a nada, jamais houve qualquer 

acusação de “gestão fraudulenta” por aquele órgão de controle (TCU) e tampouco qualquer determinação 

para a devolução de recursos públicos. 

 

Da mesma forma, com relação aos dois convênios firmados pela CBE junto ao Ministério do 

Esporte durante a gestão anterior, não há qualquer condenação, determinação de devolução de recursos, 

tampouco acusação de “gestão fraudulenta”. O procedimento administrativo está em curso e sob análise 

daquele Ministério, onde deverá restar, ao final, demonstrada a correção de procedimentos da CBE à 

época. 

 

Por oportuno, segue anexada a manifestação resposta da CBE à auditoria CGU, em janeiro de 

2017, da lavra do Presidente anterior, justificando e explicando as questões relativas aos convênios 

firmados com o Ministério do Esporte. 

 

Era o que tínhamos para esclarecer no momento, sem prejuízo de eventuais futuras medidas 

necessárias de reparação e para que seja restabelecida a verdade. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

RICARDO MACHADO 

Presidente CBE 






















