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Processo de regularização das áreas dos
entrepostos da CeasaMinas
O procedimento de regularização foi realizado mediante
uma equipe multidisciplinar formada basicamente por

membros do seguintes departamentos:
Departamento jurídico da CeasaMinas;
Departamento Técnico;

Departamento de operações.

• As Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S/A –
criada em 1970, entrando em funcionamento pleno em
1974.
• Foi federalizada em 2001, passando o controle
acionário para União.
• Supervisão ministerial do Ministério da Agricultura
Pecuária e Abastecimento.
• Entre outros órgãos fiscalizatórios cite-se a CGU e o
TCU

• Em 2003 o Tribunal de Contas da União determinou
no Acórdão 2.183/2003, datado de 10 de outubro de
2003, o seguinte:
• “1.1.2 Abstenha-se de efetuar transferências de
concessões/permissões, devendo observar estritamente o disposto no
artigo 45, §1º, inciso IV da Lei 8.666/93, quanto ao tipo
licitatório de maior lance ou oferta, aplicável aos casos de
alienação de vens ou concessão de direito real de uso, conforme foi
constatado em relação às empresas Imperatriz Distribuidora
Ltda., NC Comercial e Beneficiamento de Cereais Ltda., JM
Cereais Ltda., Adição Distribuição Express ltda., Distribuidora
de Legumes ECR Ltda., BM Comercial Ltda., Marco Túlio
Domingos, da Silva Reis, e Máster Hortifrutigranjeiros Ltda.;”

• Já no Acórdão n. 1.035/2005, datado de 27/07/2005, o Plenário
do TCU decidiu adotar, entre outras, as seguintes medidas:
“3.1. assinar prazo de 360 dias para que a Ceasa/MG adotasse as
providências necessárias ao exato cumprimento da lei, com fundamento no
artigo 71, inciso IX, da Constituição Federal, c/c o artigo 45 da Lei n.
8.443/1992 e com o artigo 251 do RI/TCU, de modo a sanar as
irregularidades detectadas nas concessões e permissões de suas áreas,
consistentes na formalização de contratos sem prévia licitação, na existência
de permissionários ocupando áreas com base em contratos antigos firmados
por prazo indeterminado, e na permanência de empresas ocupando áreas
concedidas com base em contratos com prazo de vigência expirado ou sem a
formalização de contrato, que caracterizam infrações aos arts. 2º, 57, § 3º, e
60, parágrafo único, da Lei 8.666/93, respectivamente, devendo a empresa,
portanto, adequar as concessões, permissões e autorizações aos termos da
referida lei, mediante a realização de prévia licitação para a formalização de
novos contratos;”

3.2. determinar à Ceasa/MG que:
3.2.1. se abstivesse de celebrar contratos sem a prévia
realização de licitação, observando-se doravante o disposto
no art. 2º da Lei 8.666/1993;
3.2.2. evitasse assinar contratos com prazos de vigência
retroativos, uma vez que para o procedimento não há
respaldo legal, abstendo-se, ainda, a realização de
transferências de contratos de permissão e de concessão
não condicionadas formalmente às regras e vigência dos
respectivos contratos primitivos ou aos preceitos legais
vigentes.”

Em razão deste comando a CeasaMinas opôs
embargos de declaração e posteriormente um
pedido de reconsideração junto ao TCU,
demonstrando aspectos técnicos, operacionais e
jurídicos que inviabilizariam a determinação
exarada por aquele órgão.

Dentre estes aspectos ressaltamos os seguintes:
•
•
•

•
•
•
•

•

A empresa é responsável pela administração de seis entrepostos.
Comercialização na época do pedido de reconsideração era de
aproximadamente 2,7 milhões de toneladas de produtos alimentícios, ao valor
estimado de R$ 2,7 bilhões anuais de vendas.
É considerado o segundo maior do País e o terceiro da América Latina em
volume comercializado.
Tem como fornecedores aproximadamente 1540 municípios brasileiros
8.000 produtores rurais cadastrados.
Atende a aproximadamente a 50.000 clientes diretos e 15,5 milhões de clientes
indiretos.
Em todos o entrepostos são quase 686 empresas atacadistas dos segmentos de
comércio de frutas, legumes e verduras, cereais, auto-atacado e serviços
complementares, que exploram as áreas por intermédio da concessão de uso.
Demonstramos ao TCU que a CeasaMinas desempenha no sistema
agroalimentar um papel estratégico.

• Em vista desta decisão, a CeasaMinas buscou junto ao
Ministério Público Federal e Ministério Público
Estadual alinhavar um TAC (Termo de Ajustamento de
Conduta), no intuito de solucionar os problemas
referente às transferências de áreas.
• Concomitantemente, a CeasaMinas interpõe pedido de
reconsideração junto ao Tribunal de Contas da União,
inclusive realizando um trabalho de esclarecimento
junto aos Ministros do TCU no intuito de sensibilizálos quanto as questões que envolvem as Centrais de
Abastecimento.
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• Em 01/03/2007 assina o Termo de
Ajustamento de Conduta que dispõe sobre a
regularização dos contratos e se
comprometendo a regularizar as áreas, mediante
assinatura de contrato de concessão de uso e
somente autorizar a transferência de áreas
mediante licitação.

Dentre outras obrigações estipuladas no TAC (termo de
ajustamento de conduta) ficou determinado o seguinte:
• Atualização do cadastro e cobrança decorrentes de eventuais
alterações societárias;
• Celebração de novos contratos de concessão após saldadas as
questões financeiras decorrentes da atualização cadastral;
• As transferências após a celebração do presente TAC, são
procedidas de licitação, na forma da Lei. Ficando, vedada
quaisquer outra alternativa.
• A CEASAMINAS deveria no prazo máximo de 10 (dez) anos,
licitar o mínimo de 90% de área hoje ocupada pelos
concessionários e/ou permissionários.

•

Finalmente em Acórdão 1398/2007 do Tribunal de Contas da União, datado
de 25de julho de 2007 determinou o seguinte:

"9.1. com fundamento nos arts. 32, 33 e 48, da Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 286,
parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, conhecer do Pedido de Reexame, para, no
mérito, dar-lhe provimento;
9.2. tornar insubsistentes os subitens 9.1, 9.2 e 9.3 do Acórdão nº 1.035/2005-TCUPlenário;
9.3. recomendar à Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. que, no menor prazo
possível, observando-se as disposições da Lei nº 8.987/1995, com as alterações
introduzidas pela Lei nº 11.445/2007:
9.3.1. atualize os dados cadastrais de todos os concessionários e/ou permissionários;
9.3.2. regularize todas as pendências, reconhecendo a validade e o devido encadeamento dos
contratos de Concessão Remunerada de Direito Real de Uso;
9.3.3. efetue o recebimento das tarifas decorrentes de eventuais alterações contratuais;
9.3.4. converta os contratos de Concessão Remunerada de Direito Real de Uso e os contratos de
Permissão Remunerada de Uso em contratos de Concessão Remunerada de Uso;
9.3.5. promova a assinatura de novo contrato de Concessão Remunerada de Uso, com prazo
determinado, única espécie a vigorar na empresa doravante;
9.4. dar ciência da presente deliberação ao recorrente e ao Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.”

• Com base, no termo de ajustamento de conduta
assinado com o Ministério Público e o acórdão
proferido pelo TCU (Acórdão 1398/2007), a
CeasaMinas começou os procedimentos para a
regularização das áreas.
• Mediante a colaboração de vários setores da empresa,
supervisionado tanto pelo TCU como pelo Ministério
Público (Federal e Estadual), a CeasaMinas começou
um longo e demorado processo de regularização
contratual e conseqüente assinatura de contratos de
concessão de uso com prazo determinado de 20 (vinte)
anos.
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