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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
EXERCÍCIO 2007
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Diretoria Executiva da Nuclebrás Equipamentos
Pesados S.A. – NUCLEP apresenta seu Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007. Tais
demonstrações, elaboradas em conformidade com a legislação societária, vêm acompanhadas das
correspondentes notas explicativas e dos pareceres dos auditores independentes.

1. Introdução
Tendo sua unidade industrial localizada em Itaguaí – RJ, a NUCLEP é uma empresa de componentes
pesados, criada em 1975, vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT, fabricante de vasos de
pressão, reatores, geradores de vapor, pressurizadores, condensadores, colunas de processos, cascos
resistentes de submarinos, plataformas semi-submersíveis, equipamentos e componentes pesados e
estruturas metálicas pesadas, para os campos nuclear, petróleo e gás, naval, petroquímico, energia e
outras indústrias.

2. Gestão
- Contexto Operacional
No Plano Plurianual - PPA 2004-2007, a NUCLEP é responsável por duas ações finalísticas: a 2485 –
Capacitação de Profissionais para a Indústria Nuclear e Pesada e a 4930 – Fabricação de Equipamentos
Pesados para as Indústrias Nuclear e Pesada de Alta Tecnologia, gerenciadas pelo Ministério da Ciência e
Tecnologia. As ações estão vinculadas ao planejamento estratégico do Governo Federal através do
Programa de Governo “Brasil um País de Todos”.
No contexto das orientações gerais que têm norteado as ações governamentais, a NUCLEP em razão de sua
missão institucional, procurou, no exercício findo, adequar a estrutura programática das ações do PPA sob
sua responsabilidade à expressão de suas atividades visando, acima de tudo, reverter a sua situação
empresarial buscando, a médio prazo, o equilíbrio econômico-financeiro. Para tanto, estabeleceu medidas
de atuação calcadas em ajustar os custos fixos, em aumentar o faturamento, em diversificar os produtos
por ela fabricados, em incorporar novas tecnologias de fabricação em seu “status quo” e, sobretudo,
permitir acompanhar o seu desempenho quanto ao cumprimento de suas atribuições diretas de atender às
demandas estratégicas da nação em equipamentos e componentes pesados.
O modelo de gestão, implementado pelo atual Corpo Diretivo que assumiu em setembro/2003, norteado em
buscar o desempenho da atuação finalística da Empresa, representado pelo desenvolvimento das ações no
PPA, o desenvolvimento e gerir conhecimento para garantir o seu resultado sócio-econômico e industrial e o
desenvolvimento e desempenho de base da organização como os recursos humanos, de infra-estrutura e
administrativos, favoreceu à uma nova visão de longo prazo que marca o início de um novo ciclo de
crescimento da NUCLEP. Para ajudar a materializar a estratégia de crescimento, a NUCLEP desenvolveu, no
exercício de 2007, o Plano de Negócios, que deverá garantir, nos próximos anos, maior previsibilidade à
gestão da Empresa.

2

NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP
AV. GEN. EUCLYDES DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, N° 200 - 23825-410 - ITAGUAÍ - RJ - TEL.: (21) 37814300/ FAX : (21) 2688-3076
CNPJ: 42.515.882/0003-30 - E. MAIL: nuclep@nuclep.gov.br

Com uma atuação com grande determinação em todas as vertentes do negócio, pôde exercer uma
influência direta designadamente:
 ao nível de mais de 70% de ocupação efetiva de sua capacidade produtiva, saindo de um patamar
incômodo de 20% observado nos últimos anos, face à retomada da carteira de investimento, em
consonância com as políticas do Governo Federal de aumentar o conteúdo nacional no fornecimento de
bens e serviços;
 na gestão dos recursos humanos, acrescentando novos talentos e adequando o perfil de suas equipes às
novas necessidades do mercado;
 na gestão de utilização de equipamentos fabris de forma a manter uma significativa taxa de
indisponibilidade das instalações, o que permitiu incrementar a tonelagem produzida em relação aos
anos anteriores;
 no êxito que vem sendo obtido nas atividades de fabricação dos dois geradores de vapor de substituição
da usina nuclear Angra 1, que vem propiciando à Empresa a absorção da tecnologia atual de materiais e
de fabricação de equipamentos nucleares e a re-qualificação da NUCLEP e de sua capacitação técnica
neste setor;
 na persistência de uma relação próxima e personalizada com os nossos clientes, estando atenta às suas
necessidades e expectativas.
Fruto da intensa atividade comercial desenvolvida pela empresa permitiu no exercício findo alcançar
objetivos de extrema relevância, designadamente a continuidade do desenvolvimento dos estudos técnicos
e preparação da NUCLEP, como parte integrante do acordo de cooperação técnica e industrial com a
empresa suíça Wärtsilä Switzerland Ltd., firmado ao final de 2005, que concede à NUCLEP licença para
fabricar motores Wärtsilä para navios de grande porte, em suas instalações fabris, em Itaguaí-RJ, cujo
início de produção está previsto para 2008. Com isso, a empresa propiciará ao País o resgate da capacidade
nacional de produção de motores de navios, interrompida há mais de 10 anos, com atualização de “knowhow” e o aumento significativo do índice de nacionalização dos navios que serão construídos no Brasil.

- Investimentos
Prosseguindo com o programa de investimentos implementado no exercício de 2004, onde foram aplicados
cerca de R$ 13,0 milhões, necessários à adequação das instalações industriais para atendimento aos
contratos firmados, os novos investimentos absorveram durante o exercício de 2007 R$ 6,8 milhões, face
ao compromisso com a qualidade da fabricação dos geradores de vapor de substituição da usina nuclear
Angra 1, e à implementação de soluções tecnológicas, buscando, em muitas situações, a melhor forma de
encarar processos de modernização de instalações/equipamentos já existentes com garantia de bom
funcionamento posterior.
Por outro lado, teve igualmente grande destaque o desenvolvimento “in-house” de engenharia de projeto,
permitindo acumular “know-how” tecnológico essencial para uma gestão eficiente de processos de
fabricação, adaptando-os a necessidades específicas.

- Recursos Humanos
Dando seqüência e procurando fortalecer a relação capital/trabalho, demos continuidade aos seguintes
objetivos durante o exercício de 2007:
a) modernização e melhoria da base organizacional do sistema de recursos humanos;
b) manutenção dos princípios da educação continuada nos programas de treinamento, qualificação e requalificação de empregados;
c) manutenção do quadro de pessoal em adequadas condições de atualização profissional como suporte,
essencial, aos objetivos institucionais e, finalmente,
d) melhoria das condições de trabalho.
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Adotamos, assim, uma concepção moderna de gestão de recursos humanos voltada, simultaneamente, à
melhoria da qualidade de vida dos empregados e a uma maior motivação destes em relação aos objetivos
da empresa.
Para obter os resultados esperados dessas diretrizes, a NUCLEP continuou a implementação das seguintes
linhas de ação no decorrer do ano de 2007:


Apresentação de proposta de modelo organizacional na gestão de recursos humanos, buscando
melhorias;



Desenvolvimento de programas permanentes de treinamento, qualificação e capacitação profissional e
gerencial;



Sistematização e aperfeiçoamento dos meios institucionais disponíveis de avaliação de desempenho dos
empregados.



Solicitação de crédito orçamentário ao órgão supervisor, o Ministério da Ciência e Tecnologia, nas
épocas previstas para revisão do Orçamento, para implantação plena do Plano de Cargos, Carreiras e
Remuneração – PCCR. Aguarda-se para o ano de 2008 a autorização do Ministério da Ciência e
Tecnologia e do Ministério do Planejamento , Orçamento e Gestão / Departamento de Controle das
Empresas Estatais para proceder ao enquadramento de todos os empregados no referido Plano.

Dentro do que se espera em termos de Gestão de Pessoas de uma organização, a área responsável pelo
Patrimônio Humano da NUCLEP, desenvolveu diversas ações apoiadas em políticas e diretrizes consoantes
com as metas empresariais da empresa, as quais serviram de norteadores para as equipes de trabalho,
favorecendo, simultaneamente, à agregação de valor aos resultados globais bem como à melhoria da
qualidade de vida dos trabalhadores.
Foram desenvolvidas várias ações vinculadas à capacitação e ao desenvolvimento profissional, orientadas
para a complementariedade das equipes e do aprimoramento das habilidades e competências de seus
membros.
Adicionalmente, com a significativa alteração que foi promovida no perfil operacional da empresa, quando
acrescentou-se ao seu rol de atividades a fabricação para a área “offshore”, constatou-se a necessidade de
mão-de-obra em quantidade superior àquela disponível, a empresa realizou Concurso Público NCP –
001/2006, para preenchimento de 62 vagas de diversas categorias profissionais e para Cadastro de
Reserva, conforme estabelecido em seu Edital, tendo contratado, no exercício mais dezesseis (16)
concursados, para os diversos cargos e pólos em que houve carência de pessoal, observando,
rigorosamente, a ordem de classificação e as necessidades internas da empresa, além dos trinta e quatro
(34) concursados já contratados no ano de 2006.
Neste contexto, como reforço e melhoria dos bons resultados alcançados no exercício anterior, foram
perseguidas as seguintes linhas de ação:





concessão a todos os seus empregados de vários benefícios sociais, dentre os quais destacamos: plano
de aposentadoria complementar, seguro de vida em grupo, programa de alimentação, transporte
coletivo e assistência médica e odontológica extensiva aos dependentes;
aprimoramento no atendimento interno aos empregados, com a intensificação das atividades inerentes
à comunicação corporativa, para uma maior integração do empregado com os objetivos da empresa;
aprimoramento no atendimento médico aos empregados e dependentes, com o saneamento das
carências de emergências 24 horas com o credenciamento de emergências geral e cardiológica nas
regiões de maior concentração de usuários;
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intensificação das atividades do Centro de Treinamento Técnico, para permitir o treinamento e
qualificação de forma uniforme dos recursos humanos colocados à disposição da NUCLEP; e formação
de profissionais para atuação na empresa e para o país.

Concentrando esforços no sentido de adotar uma concepção moderna de gestão de recursos humanos, a
empresa buscará a implementação das seguintes linhas de ações no decorrer de 2008:





elaborar uma nova proposta de desenvolvimento de uma nova cultura organizacional de gestão de
recursos humanos, tendo como valores centrais o trabalho como fonte de realização pessoal e o
crescimento como forma de expansão integral;
desenvolver programas permanentes de treinamento, qualificação e capacitação profissional e
gerencial;
sistematizar e aperfeiçoar os meios institucionais disponíveis de avaliação de desempenho de
empregados.

- Compromisso Social
Desde 1978, a NUCLEP contribui para o desenvolvimento humano, tendo como meta valorizar as iniciativas
de enfrentamento ao processo de exclusão social, através da capacitação e formação de profissionais,
jovens em situação de risco nas comunidades do Rio de Janeiro e que circundam a empresa, fortalecendo
sua auto-estima, resgatando seus valores éticos e conscientizando-os de seus direitos e deveres, para o
exercício de sua cidadania.
Consciente de seu papel de agente indutor da formação de mão-de-obra especializada às atividades de formação de jovens para o
primeiro emprego através de programas específicos, consolidando as atividades do ensino profissionalizante na área metal-mecânica,
a NUCLEP forma a sua própria mão-de-obra qualificada dentro dos padrões exigidos pela empresa em atendimento às suas
necessidades fabris, além de dotar o país de reserva técnica, atendendo ao cumprimento dos compromissos referentes às estratégias de
demanda específica para as indústrias nuclear e pesada brasileiras.
Na área de parcerias, objetivando a cooperação técnica através do desenvolvimento de projetos de
interesse comum, em consonância com as metas programadas no âmbito da Ação integrante do PPA, e que
contemple em seu conteúdo atividades voltadas à formação básica e profissionalizante, merecem destaque
em 2007:
Parcerias Mantidas:









Acordo de Cooperação Técnica com o Ministério da Educação – MEC, com base no Fórum das Estatais
pela Educação, com a implantação do Projeto Escola de Fábrica no Centro de Treinamento Técnico da
NUCLEP. Tal Acordo, que permitiu a inclusão do desenho pedagógico do Curso de Formação Profissional
ministrado pelo Centro de Treinamento Técnico, propiciou à NUCLEP tornar-se parte integrante da Rede
Nacional de Escolas de Fábricas, cuja meta governamental é a formação de jovens nos diferentes
segmentos do mundo do trabalho;
Participação no Fórum das Estatais pela Educação, atendendo a convite do Ministério da Educação. O
Fórum das Estatais pela Educação possui a Coordenação Geral do Ministro Chefe da Casa civil, a
Coordenação Executiva do Ministro de Estado da Educação, um Conselho de Ministros das Estatais
vinculadas e um Pleno dos Presidentes das Estatais;
Convênio de Cooperação com a Secretaria de Estado da Educação do Rio de Janeiro, para manter e
expandir o atendimento a alunos;
Convênio com a Prefeitura Municipal de Itaguaí, para manter e expandir o atendimento a alunos; e
Participação no Comitê de Educação da Comissão de Ética da Presidência da República.
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Parcerias Realizadas:





Participação no Comitê Organizador do III Seminário da Gestão da Ética nas Empresas Estatais, em
parceria com a Comissão de Ética Pública da Presidência da República;
Convênio para adesão ao Projeto Escola de Fábrica, firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação – FNDE;
Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação Técnica com o Ministério da Educação – MEC, manutenção do
Programa Escola de Fábrica; e
Convênio de Cooperação Técnica e Financeira, firmado com treze empresas estatais, objetivando a
criação e a manutenção do Fórum Nacional de Gestão da Ética nas Empresas Estatais. O Fórum visa “O
Desenvolvimento e Fortalecimento dos Princípios Governamentais e Empresariais de Gestão da Ética”.

- Segurança e Saúde Ocupacional
A NUCLEP deu seguimento à sua política de prevenção de riscos respeitantes às suas instalações
industriais, e de segurança e saúde dos trabalhadores, tendo levado a cabo para efeito durante o exercício
de 2007 as seguintes ações principais:




diagnóstico de verificação da conformidade com todos os requisitos legais aplicáveis à NUCLEP;
elaboração de estudos para implementação de alterações de forma a garantir a conformidade com os
preceitos normativos;
implementação de campanhas educativas com vista à posterior minimização de riscos nos postos de
trabalho.

A Empresa deu continuidade às ações preventivas de segurança do trabalho e de medicina ocupacional,
incluindo as de vacinação contra a gripe, hepatite e tétano, com o objetivo de sensibilizar os empregados
para a adoção de um estilo de vida mais participativo, resultando na promoção da saúde, da auto-realização
e, conseqüentemente, no aumento da produtividade, em estreita colaboração com o médico do trabalho, na
qual se inclui a verificação da existência de adequadas condições de trabalho em ambiente fabril e
administrativo.
É de realçar a parceria consolidada com a Secretaria de Saúde do Município de Itaguaí na campanha
educativa de erradicação do mosquito da dengue, revelando a preocupação e a sensibilização dos
trabalhadores para essa questão, e a eficácia dos programas de prevenção empreendidos.

- Sistema de Gestão da Qualidade
A NUCLEP, em prosseguimento às ações implementadas visando a melhoria contínua de seu Sistema de
Gestão da Qualidade, deu destaque em 2007:








à manutenção do estatuto de Empresa Certificada segundo a norma ISO 9001:2000;
à manutenção, através de nova auditoria de organismo internacional, das qualificações dos Selos
Nucleares N, NPT, NS e NA, em conformidade com o código ASME;
à renovação das qualificações dos Selos Convencionais U e U2, de acordo com o código ASME, e do Selo
R do National Board of Boyler and Pressure Vessels Inspectors, também através de auditoria
internacional do próprio ASME;
à renovação da certificação do Sistema de Gestão da Qualidade – SGQ conforme as Normas da CNEN –
Comissão Nacional de Energia Nuclear, através de auditorias da Eletrobrás Termonuclear S.A. –
Eletronuclear e do Instituto Brasileiro da Qualidade Nuclear – IBQN;
à continuidade de ações visando o aprimoramento de seu Sistema de Gestão de Segurança, Meio
Ambiente e Saúde – SGSMS, implementado em 2004, com o compromisso de conduzir ações
respeitando, em especial, o meio ambiente, com base nos seguintes princípios: integração da política de
Segurança, Meio Ambiente e Saúde às demais políticas da empresa; incorporação dos componentes do
sistema às etapas dos processos inerentes às atividades operacionais de seus empreendimentos;
atendimento à legislação ambiental e aos compromissos ambientais assumidos; diálogo diário de

6

NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP
AV. GEN. EUCLYDES DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, N° 200 - 23825-410 - ITAGUAÍ - RJ - TEL.: (21) 37814300/ FAX : (21) 2688-3076
CNPJ: 42.515.882/0003-30 - E. MAIL: nuclep@nuclep.gov.br

Segurança, Meio Ambiente e Saúde com os trabalhadores, realizado antes do início da atividade laboral;
promoção de treinamento e participação em ações de educação de Segurança, Meio Ambiente e Saúde,
no que se refere às atividades da empresa; e aperfeiçoamento de processos visando à melhoria
contínua do desempenho de SMS. A NUCLEP assumiu, desta forma, uma atitude politicamente correta e
por conseqüência uma indispensável vantagem competitiva.

- Adoção pela Empresa de Código de Ética
Em 1994, nos termos do Decreto 1171 de 22 de junho de 1994, a NUCLEP constituiu a sua Comissão de
Ética e adotou o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal.
A Comissão de Ética da NUCLEP tem por objetivo orientar e aconselhar sobre a ética profissional do
servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer
concretamente de imputação ou de procedimento susceptível de censura.
A Comissão de Ética se reporta internamente ao Presidente da NUCLEP e atua externamente, por meio do
Representante Setorial, no âmbito da Administração Pública Federal, como elo de ligação entre NUCLEP e a
Comissão de Ética da Presidência da República.

- Plano de Previdência Privada Complementar
Dando cumprimento às metas estabelecidas para o ano de 2007, foram mobilizados todos os esforços com
o objetivo de melhorar o equilíbrio econômico-financeiro da Empresa. Para tanto, buscou-se a redução das
exigibilidades de curto e longo prazo, mediante a celebração, ao final do ano de 2007, de Termo de
Transação com o NUCLEOS – Instituto de Seguridade Social, do qual a NUCLEP é patrocinadora, visando à
composição de dívida para com os planos de benefícios denominados previdenciário e assistencial. Com
isto, reduziu-se, significativamente, o prejuízo contábil acumulado consignado nas demonstrações contábeis
da NUCLEP em R$ 113 milhões.

- Contrato de Arrendamento do Terminal Portuário entre a NUCLEP e a
empresa TMC
 Da autorização detida pela NUCLEP
A NUCLEP detém a autorização, mediante Contrato de Adesão firmado com a União Federal, através do
Ministério dos Transportes, de 25.11.93, ref. MT/DPH-003/93, de um terminal privativo de uso misto,
localizado no Saco da Coroa Grande, na Baía de Sepetiba, no Município de Itaguaí, Rio de Janeiro.
Com o advento da lei 8630/93, a denominada Lei dos Portos, foi concedida à NUCLEP autorização para
exploração do terminal portuário, na modalidade de uso privativo misto, pelo prazo de 25 (vinte e cinco)
anos, prorrogáveis por igual período.

 Do contrato de arrendamento
Em 16 de dezembro de 1997, foi firmado Contrato precedido de licitação específica, para arrendamento e
administração do Complexo Portuário.
Este contrato encontra-se submetido a procedimento arbitral, no qual a NUCLEP busca sua rescisão e a
quitação das dívidas existentes, em decorrência de inadimplemento das obrigações assumidas pela
contratada.
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Em 13 de novembro de 2007, através da Ordem de Procedimento n° 39 o Tribunal Arbitral encaminhou à
NUCLEP o laudo elaborado pelo perito e concedeu 15 (quinze) dias para a manifestação das partes e de seus
assistentes técnicos a respeito dele, bem como determinou às partes o prazo de 5 (cinco) dias para
apresentação dos documentos relativos às despesas da TMC no Terminal com água, energia elétrica e IPTU
que não haviam sido apreciados ainda pelo perito.
No tocante ao laudo pericial, este às fls. 41, conclui, in verbis:
“9. CONCLUSÕES
Assim, considerando o conjunto de informações obtidas e as premissas assumidas, pode-se concluir que:
a) A causa primária do insucesso do projeto foi a ineficácia das providências tomadas pela TMC para obter
os recursos financeiros junto ao mercado financiador, ou seja, a percepção, por parte dos potenciais
financiadores – aí incluídos os próprios acionistas originais da TMC –, da falta de viabilidade
técnica/econômica/ambiental do empreendimento. Ressalte-se que a disponibilidade de fundos suficientes
para os investimentos era exigência do Edital (item 21.1.c), com a qual havia concordado a TMC;
b) As sucessivas postergações, materializadas através dos aditivos, serviram como tentativas de concessão
de mais tempo para permitir que a TMC pudesse obter o funding necessário. Neste sentido, houve,
inclusive, reformulações do projeto (como aquela prevista pelo aditivo nº 4), mas, mesmo assim, não
ocorreu o fluxo de recursos que teria permitido implementar o empreendimento. Reitere-se que os próprios
acionistas da TMC optaram por não financiar o projeto com recursos próprios e nem mesmo investir na
manutenção das condições operacionais do terminal;
c) A vantagem temporal que, em 1998 (data do início da vigência do contrato) o projeto tinha em relação a
seus concorrentes mais próximos – em especial o Porto de Sepetiba – foi perdida com a não implementação
dos investimentos necessários e, com isso, atualmente, parece não haver mais condições de retomar o
empreendimento, pelo menos não nas mesmas bases em que foi originalmente pensado. Além disso, os
investimentos necessários à recuperação das instalações (comentados a seguir) tornam ainda mais inviáveis
as condições de sustentabilidade do projeto;
d) O estado de conservação das instalações do terminal é precário, sendo que o sítio necessita, em caráter
de urgência, investimentos que permitam a sua recuperação estrutural, mecânica, elétrica e dos sistemas
de segurança;
e) Tomando por base o Aditivo nº 4 (cláusulas 2.2 e 2.3.2), a dívida consolidada da TMC junto à Nuclep, na
base junho/2002, sem a incidência de juros, atualizada pelo IGP- M (conforme item 21.5 do Contrato) até
outubro/2007, de acordo com a planilha em anexo, é de R$ 36.362.564,87
Esclarecemos que o valor da dívida encontrado pelo perito indicado pelo Juízo Arbitral não incluiu os juros
legais e não leva em consideração o total da dívida relativa aos encargos com água, energia elétrica e IPTU,
que ainda serão objeto de apreciação.
O processo encontra-se em fase final, com a Audiência de Instrução e Julgamento marcada para o próximo
dia 12 de dezembro de 2007.
Enquanto não se resolve a questão da rescisão do contrato de arrendamento e administração do Complexo
Portuário, a NUCLEP decidiu tomar outras iniciativas em nível administrativo junto à ANTAQ e à Receita
Federal, renunciando temporariamente da autorização para a utilização do porto.
No entanto, tal iniciativa não impede que a NUCLEP possa utilizar-se das instalações do Terminal sempre
que necessário seja, desde que com autorização prévia da ANTAQ e do próprio Juízo Arbitral.
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- Terreno da Fábrica da NUCLEP em Itaguaí
 Origem
A fábrica da NUCLEP está instalada em uma área de aproximadamente 1.603.937,00m² (hum milhão,
seiscentos e três mil, novecentos e trinta e sete metros quadrados), no Município de Itaguaí, Estado do Rio
de Janeiro, cuja referida gleba foi declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor de
Empresas Nucleares Brasileiras S/A - NUCLEBRÁS, de acordo com o Decreto nº 76.824, de 17.12.75, com a
redação do Decreto nº 78.156, de 02.08.76, com o objetivo de se construir no local uma fábrica de
componentes pesados de reatores, o que foi cumprido, através da constituição da Nuclebrás Equipamentos
Pesados S/A – NUCLEP como uma das subsidiárias da NUCLEBRÁS, conforme Decreto nº 76.805, de
16.12.75, com o objetivo de projetar, desenvolver, fabricar e comercializar componentes pesados relativos
a usinas nucleares e a outros projetos.
Ressalte-se que a gleba de cerca de 1.603.937,00m², onde está localizada a Fábrica da NUCLEP, objeto da
desapropriação, é composta de 2058 (dois mil e cinqüenta e oito) lotes do 4º Loteamento Brisamar,
constituído em área da Fazenda Arapucaia Guassú, pertencentes a diversos proprietários.

 Histórico
Para cumprimento do decreto expropriatório, deu-se início às ações de desapropriação, ao todo 1792 (hum
mil, setecentos e noventa e duas) ações, tantas quantos eram os expropriados. O excessivo número de
ações e o fato de o então juiz titular da 1ª Vara Cível da Comarca de Itaguaí, onde tramitavam as ações, ter
emitido uma circular no sentido de que só seriam despachadas 10 ações por mês, fez com que as ações se
arrastassem ao longo dos anos, desde 1976, e ainda não tenham sido concluídas em sua totalidade.
Há cerca de 1550 lotes registrados em nome da Nuclebrás, faltando concluir os processos relativos aos
demais, com a expedição de cartas de sentença e o competente registro das mesmas no RGI.
Em 1988, em decorrência do Decreto-lei 2464, de 31 de agosto, a INB – Indústrias Nucleares do Brasil S/A
sucedeu a Nuclebrás, em todos os direitos e obrigações. Em 1989, as ações do capital social da NUCLEP que
eram detidas pela INB foram transferidas para a Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, por força
da Lei 7.915, de 07.12.89.
Assim, não havendo mais qualquer vínculo jurídico entre NUCLEP e INB, não existia mais razão para que o
terreno onde se situa a fábrica da NUCLEP continuasse em nome da Nuclebrás (ou INB), contudo, a citada
lei 7.915/89 foi omissa quanto a transferência desse ativo para a NUCLEP.

 Dos passos dados visando à regularização da situação do Terreno
Em 2002, em auditoria de acompanhamento realizada na NUCLEP, a Secretaria Federal de Controle se
pronunciou no sentido de que se cumprisse o disposto na citada Decisão nº 805/2000 do TCU.
Desde então, tem-se debatido a forma de viabilizar a transferência da titularidade do terreno para a
NUCLEP, tendo sido emitidos os pareceres jurídicos CONJUR-ARN-166/02, do ilustre Consultor Jurídico do
MCT à época, Dr. Airton Rocha Nóbrega, e CNEN/PJU nº 005/2003, do então Procurador Geral da autarquia,
Dr. Ayrton Sá Pinto de Paiva, ambos apontando no mesmo sentido, ou seja, de que a declaração de
utilidade pública, para efeitos de desapropriação, fora efetivada com a indicação da específica finalidade e
que a atribuição conferida pelo decreto – a implantação de uma fábrica de componentes pesados de
reatores – coube à NUCLEP cumprir, e que o terreno deveria ter logo após o controle acionário da NUCLEP
ter sido transferido para a CNEN, a NUCLEP vem buscando a regularização da titularidade do terreno onde
está situada a sua planta fabril.
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De início, surgiram três alternativas para a solução do problema, a saber:
1ª alternativa: consistia em terminar todas as ações de desapropriação, extraindo-se as cartas de sentença
onde essa providência ainda não tivesse sido tomada e levando as mesmas para registro em nome de
Empresas Nucleares Brasileiras S/A – NUCLEBRÁS, e providenciando, em seguida, a averbação da sucessão
da titularidade para a INB - Indústrias Nucleares do Brasil S/A, conforme Decreto-lei 2464/88.
Posteriormente, providenciar-se-ia junto à Municipalidade o remembramento do terreno, para, finalmente,
proceder à transferência do terreno para a NUCLEP.
2ª alternativa: consistia em se assinar uma escritura de compra e venda e cessão de direitos da qual
constariam cada um dos lotes, em que a INB figuraria como vendedora/cedente e a NUCLEP como
compradora/cessionária, sendo necessárias tantos atos notariais quanto fossem os lotes, considerando que
perante o Registro de Imóveis não há um terreno, mas 2058 lotes;
3ª alternativa: consistia em se fazer uma operação triangular, com a participação da CNEN, em que esta
como acionista majoritária de ambas as empresas – NUCLEP e INB – transferiria as ações que detém do
capital da INB para a NUCLEP, diminuindo-se o capital daquela e aumentando-se o desta, no valor
equivalente ao valor do terreno que seria obtido através de avaliação a ser procedida através de peritos
avaliadores indicados pelas duas empresas. A NUCLEP propunha, além disso, que essa transferência fosse
respaldada por um decreto presidencial que faria referência ao decreto expropriatório.
Ao longo dos anos, todas as alternativas chegaram a ser cogitadas pelas partes envolvidas. Como as duas
primeiras alternativas eram bastante dispendiosas, a NUCLEP defendia a implementação da transferência da
titularidade do terreno através da terceira alternativa.
Assim, em meados da década de 90, época em que a CNEN, a INB e a NUCLEP eram vinculadas à
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, o assunto foi encaminhado à Subchefia de
Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República, que determinou a manifestação do então CCE
(Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais), tendo em vista estar envolvido o aumento e
diminuição de capital de duas empresas estatais, e a manifestação formal prévia da INB expressando a sua
concordância com a proposta apresentada pela NUCLEP. O assunto não prosperou, por discussões atinentes
aos valores de avaliação do terreno.
Em 2000, o TCU realizou, na NUCLEP, uma auditoria operacional que resultou na Decisão Plenária nº
805/2000, que continha, dentre outras, recomendação para que a CNEN e o Ministério da Ciência e
Tecnologia – MCT (ao qual estão vinculadas a CNEN, a INB e a NUCLEP) adotassem “medidas
administrativas e legais cabíveis, com a maior brevidade possível, visando solucionar a questão da
titularidade do terreno onde está instalada a fábrica da NUCLEP”.
Em 2002, em auditoria de acompanhamento realizada na NUCLEP, a Secretaria Federal de Controle se
pronunciou no sentido de que se cumprisse o disposto na citada Decisão nº 805/2000 do TCU.
Desde então, tem-se debatido a forma de viabilizar a transferência da titularidade do terreno para a
NUCLEP, tendo sido emitidos os pareceres jurídicos CONJUR-ARN-166/02, do ilustre Consultor Jurídico do
MCT à época, Dr. Airton Rocha Nóbrega, e CNEN/PJU nº 005/2003, do então Procurador Geral da autarquia,
Dr. Ayrton Sá Pinto de Paiva, ambos apontando no mesmo sentido, ou seja, de que a declaração de
utilidade pública, para efeitos de desapropriação, fora efetivada com a indicação da específica finalidade e
que a atribuição conferida pelo decreto – a implantação de uma fábrica de componentes pesados de
reatores – coube à NUCLEP cumprir, e que o terreno deveria ter sido integrado ao patrimônio da NUCLEP
desde o momento inicial. O Parecer CNEN/PJU nº 005 afirmava que a aprovação ministerial no parecer do
Consultor Jurídico do MCT expressava a vontade do grande responsável pelo empreendimento – a União
Federal, e que, desse modo, as partes envolvidas no processo – INB e NUCLEP - deveriam cumprir a
vontade do acionista controlador.
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Todavia, para que se efetivasse a regularização da titularidade do ativo para a NUCLEP, conforme os
pareceres jurídicos mencionados, voltava-se à discussão sobre a forma em que se operacionalizaria a
mesma, retornando-se às três alternativas inicialmente lançadas.
Considerando que o grande entrave para que se proceda à transferência do ativo é o fato de que, para o
Registro de Imóveis, não há uma gleba e, sim, 2058 lotes, dos quais aproximadamente 600 ainda constam
em nome dos antigos proprietários, expropriados, e outros já em nome da Empresas Nucleares Brasileiras
S/A – NUCLEBRÁS, não tendo sido feita a averbação da sucessão operada pelo Decreto-lei 2464/88, ou
seja, o nome da INB não consta como proprietária de nenhum lote, o que inviabilizaria a adoção da
alternativa nº 2, restando as outras duas alternativas.
Após ter sido enfaticamente debatidas as alternativas pelas partes envolvidas, em abril de 2004, INB e
NUCLEP firmaram um Protocolo de Intenções, com a interveniência da CNEN, através do qual se adotava a
primeira alternativa acima citada, constando do mesmo o “passo a passo” a ser seguido visando a
regularização da titularidade do terreno.
No mês de maio de 2004, através de um aditivo ao Protocolo de Intenções supracitado, a INB outorgava
mandato à NUCLEP para tocar diretamente a efetivação dos atos relacionados ao processo de regularização
da titularidade dos lotes. A NUCLEP deu início ao levantamento das ações de desapropriação e promoveu
um processo de pré-qualificação de sociedade de advogados para prática de atos processuais em ações de
desapropriação e procedimentos administrativos visando a regularização de imóveis perante o Registro
Geral de Imóveis da Comarca de Itaguaí, porém, por deliberação do seu Conselho Fiscal, foi determinada a
suspensão da contratação do vencedor bem como dos procedimentos para a devida regularização da
transferência do terreno para a NUCLEP, considerando-se que seriam utilizados recursos desta última para
pagamento de despesas que seriam feitas em nome de outra empresa, a INB.

 Situação atual
Com base nas orientações exaradas pelo Conselho Fiscal da NUCLEP, e ante as dificuldades em se cumprir o
Protocolo de Intenções firmado com a INB, voltou a ser discutida a adoção da Alternativa nº 03 retrocitada,
ou seja, a transferência seria intermediada pela CNEN, que detém o controle acionário da NUCLEP e da INB,
através do mecanismo jurídico de redução do capital social da INB, e, consequentemente, do número de
ações da sociedade detidas pela CNEN, em valor equivalente ao custo da gleba contabilizado na INB,
devidamente atualizado, e, simultaneamente, a CNEN subscreveria as ações da NUCLEP, por igual valor,
incorporando-se a gleba, operação essa que seria respaldada por decreto presidencial que faria remição ao
decreto expropriatório e que constituir-se-ia em instrumento hábil para a promoção das ações junto ao
Cartório do Registro Geral de Imóveis de Itaguaí - RJ.
A partir dessa alternativa, chegou-se a uma outra opção para solução da questão que teve a concordância
de todas as partes envolvidas, qual seja, a de se alterar o próprio decreto expropriatório – Decreto 76.824,
de 17.12.75, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto 78.156, de 02.08.76 -, para que, ao invés de
constar a Empresas Nucleares Brasileiras S/A – NUCLEBRÁS como favorecida pela desapropriação da área
de terra sita no Município de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro, passe a constar a Nuclebrás Equipamentos
Pesados S/A – NUCLEP, considerando-se que a criação da empresa antecede à data de edição do decreto
expropriatório e que foi a NUCLEP quem adimpliu através de sua criação a finalidade para a qual a área foi
desapropriada.
Ressalte-se que essa é a solução mais econômica, pois resolve a questão da titularidade do terreno, sem
que a NUCLEP tenha, de imediato, de despender recursos, ao contrário da alternativa acordada através do
Protocolo de Intenções que previa gastos com a contratação de escritório especializado, com as custas
relativas ao desarquivamento dos processos de desapropriação, com as custas para a finalização daqueles
processos que ainda dependessem de providências a serem tomadas e extração das cartas de sentença,
com os emolumentos do Cartório do Registro de Imóveis para o registro de cerca de 600 cartas de sentença
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em nome de NUCLEBRÁS, assim como os emolumentos do Cartório de Registro de Imóveis para a
averbação da sucessão da NUCLEBRÁS pela INB, emolumentos a serem pagos à Municipalidade com vistas
ao remembramento do terreno, para, só então, providenciar a transferência da gleba para a NUCLEP.
É fato que a solução ora proposta não eximirá a NUCLEP de ter de ingressar nas ações de desapropriação e
providenciar a alteração do pólo ativo da relação processual, expedindo-se as cartas de sentença em seu
nome e levando-as a registro no Cartório do Registro de Imóveis, bem como providenciar a averbação do
seu nome nos registros que constam em nome de Nuclebrás, e, posteriormente, providenciar o
remembramento do terreno. Contudo, essas providências poderão ser feitas sem pressa, destinando-se, a
cada ano, uma verba para esses atos, sem ter de se despender em um único exercício (ou dois) de vultosa
quantia e, além disso, algumas etapas que, antes, obrigatoriamente teriam de ser cumpridas, deixariam de
ser necessárias, como, por exemplo, o registro das cartas de sentença em nome da NUCLEBRÁS e posterior
averbação da sucessão da INB, e, após o remembramento do terreno, o registro em nome da NUCLEP. Com
essa nova alternativa, esse registro far-se-á diretamente em nome da NUCLEP, e, assim, haverá uma
economia de dois atos cartoriais, na hipótese de o lote ainda constar em nome do antigo proprietário, e de
um ato, na hipótese de já estar registrado em nome da NUCLEBRÁS, o que multiplicado pelo número de
lotes representa uma sensível economia de emolumentos que deixarão de ser pagos. Destaque-se, ainda, o
fato que tal solução agilizaria sobremaneira as tratativas com o DNIT com relação às áreas a serem
desapropriadas para a construção do arco rodoviário e obras de ampliação da Rodovia BR-101.
Em 28.11.2007, houve reunião na Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da
República, da qual participaram representantes da Subchefia Adjunta da Casa Civil , do CONJUR-MCT, o
Procurador-Chefe da CNEN e do Jurídico da NUCLEP.
Na reunião, foi exposta de forma resumida, toda a situação envolvendo a titularidade do terreno da fábrica
e a alternativa que se estava tentando viabilizar para a solução do problema, tendo deixado em mãos da
Subchefia Adjunta a minuta da Exposição de Motivos que seria encaminhada pelo Ministro Sérgio Rezende e
o Histórico e Minuta do Decreto Presidencial.
Foi frisado na reunião que havia urgência na solução do problema tendo em vista que o mesmo estava
impactando as obras do PAC na região e que havia determinação expressa do TCU (Decisão 805/2000) para
que fosse resolvida essa situação.
O representante da CONJUR-MCT, ficou encarregado de fazer os contatos e de preparar um parecer sobre a
viabilidade jurídica do que se pretende.

2. Estratégia de Recuperação da Capacidade Instalada
A ação de incentivo do Governo Federal ao complexo industrial, mormente de aumentar o conteúdo nacional no fornecimento de
bens e serviços, em decorrência do atual cenário de acelerada evolução tecnológica e de internacionalização de negócios, fez com que
o papel da NUCLEP se revestisse de grande importância pela experiência comprovada na fabricação de equipamentos e estruturas de
grande porte e alta qualidade, pelas características únicas de sua capacidade instalada, fundamental na consolidação de uma
identidade e agregação de valor ao produto. O processo em curso cria condições para que a NUCLEP desempenhe um papel indutor
de desenvolvimento da economia industrial nos aspectos da globalização da estrutura produtiva.
Com a demanda interna que tem se mostrado aquecida, em decorrência das aquisições promovidas pelas Políticas do Governo Federal
e, em consonância com as diretrizes governamentais, a NUCLEP implementou o Planejamento Estratégico de Negócios de Longo
Prazo, calcado numa alavancagem de gestão empresarial por resultado que proporcionará uma diferenciação competitiva junto ao
mercado e, conseqüentemente, o incremento de seu faturamento para o alcance do equilíbrio econômico-financeiro.

12

NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP
AV. GEN. EUCLYDES DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, N° 200 - 23825-410 - ITAGUAÍ - RJ - TEL.: (21) 37814300/ FAX : (21) 2688-3076
CNPJ: 42.515.882/0003-30 - E. MAIL: nuclep@nuclep.gov.br

Com base neste planejamento estratégico, visando resgatar antigas vocações e novas oportunidades de negócios e, para a consecução
dessa iniciativa de recuperação da unidade industrial da NUCLEP, que suporta as adequações e ampliações das instalações
disponíveis para uma nova visão de negócios, e que foi desenhada a partir do reconhecimento do importante papel estratégico do
setor de bens de capital no processo de desenvolvimento da economia brasileira, as seguintes linhas de ação são fundamentais para
atingir a meta de alcançar a auto-suficiência:

- Direcionamento Estratégico:
No Planejamento Estratégico da NUCLEP que tem como meta principal o alcance da auto-suficiência, calcada no desenvolvimento
de produtos rentáveis que sejam adequados ao seu porte e capacitação, além de serem importantes para o desenvolvimento industrial
do País, desenhou-se um provável ambiente de ação da empresa, que visa contribuir na elaboração do PPA 2008-2011, com os
seguintes objetivos empresariais a serem perseguidos:
- Assegurar o atendimento eficiente e eficaz de seus clientes;
- Ajustar os custos fixos;
- Aumentar o faturamento;
- Diversificar os produtos fabricados;
- Aumentar o capital tecnológico,
- Modernizar a empresa de forma sistêmica;
- Assumir responsabilidade sócio-ambiental.

- Plano de Negócios:
A) A NUCLEP tem capacitação técnica, infra-estrutura industrial e experiência fabril para fornecer
equipamentos (reatores, vasos de pressão, trocadores de calor, esferas de armazenamento de gás e
assemelhados), estruturas metálicas de grande porte, componentes para usinas hidrelétricas e
térmicas, além de estar se preparando para fabricar esferas de armazenamento de gás e motores de
propulsão naval.
Tais equipamentos e componentes estão relacionados a vários dos mais importantes empreendimentos
do País, tais como: a construção da usina nuclear Angra 3; os programas da Petrobras para construção
e modernização de refinarias e petroquímicas, e para antecipação da produção de gás natural; o
programa de modernização e expansão da frota da Transpetro; o programa de construção de
submarinos da Marinha do Brasil; entre outros.
Em razão da produção pela empresa dos blocos estruturais do casco da plataforma P-51 para a
Petrobras, o Brasil, através da NUCLEP – como fabricante de estruturas de plataformas semisubmersíveis -, reforça sua posição no desenvolvimento tecnológico no campo offshore,
conseqüentemente, incrementando seus índices de nacionalização, possibilitando, assim, à NUCLEP
novas oportunidades de negócios com a Petrobras para futuras plataformas.
Dentro deste contexto, as principais possibilidades de fornecimento que estão, no momento, sendo
desenvolvidas pela NUCLEP são as seguintes:
 Fornecimento de blocos estruturais e módulos para a construção da Plataforma P-56, da Petrobras, e
outras;
 Fornecimento de reatores, torres, colunas e outros equipamentos de grande porte para o Complexo
Petroquímico do Rio de Janeiro – COMPERJ (Petrobras) e para refinarias, plataformas de produção
de petróleo e terminais de gás da Petrobras;
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 Fornecimento de Condensadores de Vapor, Acumuladores, Racks para armazenamento de Elementos
Combustíveis e outros equipamentos para a Usina Nuclear Angra 3;
 Fornecimento de componentes hidromecânicos para usinas hidrelétricas no Brasil, com destaque
para as que serão instaladas no complexo do Rio Madeira;
 Fornecimento de carcaças CE turbinas a gás e a vapor;
 Fornecimento de motores de propulsão naval de grande porte para estaleiros nacionais;
 Fornecimento de componentes para a usinas siderúrgicas, em especial para a instalação da CSA.
 Fornecimento de equipamentos nucleares para usinas de geração nucleoelétrica.
B) A fabricação dos dois geradores de vapor da usina nuclear Angra1 em parceria com a empresa francesa AREVA, cuja
prontificação está prevista para março de 2008, pode ser traduzida em perspectivas promissoras de novos negócios no mercado
internacional no fornecimento de componentes nucleares para a geração de energia elétrica. Neste contexto, a utilização da
energia nuclear para geração de energia elétrica, que vem num crescente progressivo no mundo, faz com que a NUCLEP, esteja
apta a concorrer para o fornecimento de diversos componentes para a geração de energia nucleolétrica no Brasil e no exterior.
C) O acordo de cooperação técnica e industrial firmado, em 16/12/2005, com a empresa Wärtsilä Switzerland pelo qual a NUCLEP
poderá comercializar e fabricar, em suas instalações, em Itaguaí-RJ, motores de dois tempos de última geração para propulsão
naval, destinados a navios de grande porte, tipos Suezmax, Aframax, Panamax e de Produtos, com base em “know-how” da
Wärtsilä, empresa que detém a mais avançada tecnologia nesse segmento.
Desde 1996 não se fabrica tais motores no Brasil e esta iniciativa contribuirá para aumentar o conteúdo
nacional dos navios que estão em contratação pela Transpetro e pela PDV Marine da Venezuela, a
serem fabricados por estaleiros brasileiros.

- Recursos Financeiros
Para o alcance desse realinhamento estratégico de competitividade traçado, que inclui metas de investimentos, inovação de produto,
modernização de processos, geração de emprego e redução de custos, é imprescindível o aporte de recursos financeiros do Governo
Federal em 2008, devendo ter sua aplicação planejada com o objetivo de garantir a meta de auto-suficiência em 2011. Apesar do
faturamento do ano de 2007 ter sido superior aos anos anteriores, ele ainda foi insuficiente para absorver todo o custo fixo da
empresa, uma vez que os preços praticados são determinados pelo mercado de bens de capital, que hoje está globalizado. Portanto,
ações já vêm sendo implementadas no sentido de aumentar o faturamento até que o montante dos custos fixos se posicione, pelo
menos, dentro do limite das margens de venda.

- Adoção de Modelo de Gestão em Alinhamento à Estratégia Empresarial
A pressão competitiva global tem forçado as organizações a encontrar novos caminhos para melhor atender às necessidades dos seus
clientes para aumentar a produtividade. Neste sentido, a estrutura organizacional da empresa, em termos de gerenciamento, mostra
sinais de necessária adequação ao Planejamento Estratégico de Negócios implementado.
Para se adequar às exigências advindas da implantação dessa nova estratégia empresarial, destacamos as principais linhas de ação que
serão devidamente perseguidas pela empresa, no início do ano de 2008:
 os recursos humanos devem estar dotados de competências necessárias para atuarem em ambientes competitivos cada vez mais
requeridos;
 os recursos humanos devem estar vinculados e alinhados às estratégias da empresa, para que todos os “Clientes Internos” entendam
o que as ações representam e como seus resultados contribuem para com os objetivos da NUCLEP;
 o alinhamento das estratégias dos recursos humanos deve fortalecer as condições necessárias para o atingimento dos resultados da
NUCLEP, mercê da meta a ser alcançada para a sua auto-suficiência.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 E 2006
(Em Milhares de Reais)
NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL
A Nuclebrás Equipamentos Pesados S/A - NUCLEP é uma empresa de economia mista,
controlada pela Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, com suas atividades
principais e previstas no objetivo social em projetar, desenvolver e fabricar componentes
pesados destinados a centrais nucleares.
Em face da falta de investimentos na área nuclear e atuando em um mercado bastante
restrito, a empresa foi obrigada a reorientar suas atividades comerciais para outros
segmentos. Com isso, as necessidades de capital de giro vêm sendo supridas com
recursos da União, que durante o exercício foram de R$ 86.728 mil (2006: R$ 63.370 mil).
A empresa mantém os seguintes benefícios aos seus empregados e dirigentes:
Plano de assistência médico-odontológica extensivo aos dependentes, alimentação,
transporte e plano de previdência privada, conforme descrito na nota 15.
NOTA 2 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, consubstanciadas na Lei das Sociedades por Ações (6.404/76,
incluindo posteriores alterações), pronunciamentos técnicos emitidos pelo IBRACON –
Instituto Brasileiro dos Auditores Independentes e Resoluções do Conselho Federal de
Contabilidade – CFC.
As principais práticas adotadas pela empresa estão descritas a seguir:
•
•
•
•
•

•

O resultado é apurado pelo regime de competência de exercício;
Os ativos realizáveis e passivos exigíveis dentro de 360 dias são classificados como
circulantes, os com prazos superiores no longo prazo;
A provisão para créditos de liquidação duvidosa, é constituída considerando os de
difícil realização;
Os estoques estão registrados ao custo médio de aquisição ou fabricação que não
excedem ao valor de mercado;
O imobilizado está registrado ao custo de aquisição ou construção, ambos corrigidos
monetariamente até 31 de dezembro de 1995, com exceção dos bens que foram
reavaliados. As depreciações são computadas pelo método linear, mediante a
aplicação das taxas que levam em conta a estimativa do tempo de vida útil-econômica
dos bens;
Os direitos e obrigações em moeda estrangeira foram atualizados com taxas oficiais na
data do balanço;
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•

As contas do Passivo Circulante e do Passivo Não Circulante são demonstradas pelos
valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando cabível, dos encargos e
variações monetárias até a data do balanço.

NOTA 3 – DISPONIBILIDADES
LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE
PAGAMENTO
Pessoal
Custeio

2007

2006

780
5.155
5.935

228
1.821
2.049

Corresponde a conta única centralizada pelo Tesouro Nacional, a qual a empresa está
vinculada como usuária do SIAFI (Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal), onde movimenta os recursos próprios e os recursos provenientes do
tesouro nacional.
NOTA 4 - CONTAS A RECEBER
Fatura/Duplicata a Receber - Produtos
Fatura/Duplicata a Receber - Prestação de Serviços
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

2007
108
2.100
(1.713)
495

2006
323
1.882
(1.744)
461

2007
1.528
621
639
1.631
1.291
5.710

2006
1.710
306
728
1.027
580
4.351

2007
3.125
833
2.224
6.182

2006
4.960
798
1.525
7.283

NOTA 5 - OUTROS CRÉDITOS
Impostos e Contribuições a Recuperar
Adiantamentos a Fornecedores
Adiantamentos a Funcionários
Depósitos Judiciais
Outras Contas

NOTA 6 - ESTOQUES
Produtos em Processos
Matérias-Primas
Materiais para Consumo Industrial e Manutenção
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NOTA 7 - IMOBILIZADO

Itens
Terrenos
Edifícios e Benfeitorias
Instalações
Equipamentos Industriais
Máquinas e Equipamentos
Móveis e Utensílios
Veículos

Taxa de
Depreciação
2%
2%
4%
5%
10%
20%

Custo
Corrigido
21.973
74.176
11.451
101.645
2.219
1.316
589
213.369

2007
Depreciação
Acumulada
9.892
2.921
34.545
129
1.046
418
48.951

Valor
Líquido
21.973
64.284
8.530
67.100
2.090
270
171
164.418

2006
Valor
Líquido
21.973
61.998
10.869
68.493
987
322
7
164.649

Do total das despesas de depreciação do exercício no valor de R$ 6.255 mil (2006: R$
5.976 mil) foram apropriados ao custo de produção R$ 5.801 mil (2006: R$ 5.472 mil) em
despesas administrativas R$ 454 mil (2006: R$ 504 mil).

NOTA 8 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS
Salários e Engargos
Provisão de Férias
Contribuição – Previdência Privada

2007
1.315
6.206
223
7.744

2006
228
4.111
- 0
4.339

NOTA 9 - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS
A empresa mantém provisão para contingências em função de processos de ações trabalhistas e cíveis,
objetivando demonstrar prováveis perdas de causas judiciais a ser decidida contra a Nuclep. Dentre as
ações de reclamações trabalhistas, consta o processo n° 1983/05, movido pela Associação dos
Empregados da Nuclep que, requer a implantação de um Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração –
PCCR que beneficiará a todos empregados. Os saldos dessas provisões são os seguintes:
Ações Trabalhistas – Processo nº 1983/05
Ações Trabalhistas - Outras
Ações Cíveis

2007
37.000
3.016
287
40.303

2006
25.000
1.273
1.301
27.574
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NOTA 10 - OBRIGAÇÕES COM CLIENTES
2007
376
125
1.728
87
2.316

Areva NP
Eletronuclear
INB
Outras Obrigações

2006
2.119
45
127
110
2.401

Compreende os valores recebidos por conta de eventos contratuais de fabricação e a
receita é reconhecida na medida que os eventos físicos de cada contrato são concluídos.
NOTA 11 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE
11.1 - Empréstimos INB
Concedidos pelas Indústrias Nucleares do Brasil S.A. – INB em 9 de dezembro de 1992,
remunerado pela TRD e acrescido de juros de 12% a.a., sendo que a quitação deveria ser
efetuada mediante pagamento através de prestação de serviços técnicos até 31 de
dezembro de 1997 e o saldo remanescente deveria ser quitado em 8 (oito) prestações
mensais sucessivas até 31 de agosto de 1998, no montante de R$ 7.973 mil (2006: R$
7.006 mil). Como não houve recursos financeiros para quitação desta dívida, as empresas
estão viabilizando uma nova proposta de pagamento.
11.2 - Contas a pagar INB
Correspondem aos aluguéis mensais do terreno das instalações da NUCLEP, no período
de janeiro de 1994 a abril de 2004, com juros de 12% ao ano, sobre as parcelas vencidas,
perfazendo o montante de R$ 4.702 mil (2006: R$ 4.702 mil). Com base no protocolo de
intenções assinado em 12 de abril de 2004, pelos presidentes da NUCLEP, INB e CNEN,
ficou definido que o valor da divida permanece estático, aguardando nova determinação.
NOTA 12 - PREVIDÊNCIA PRIVADA - NUCLEOS

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS
DÍVIDA CONSOLIDADA
PERÍODO ANTERIOR A 31/08/1988
PERÍODO ANTERIOR A 31/12/1994
PERÍODO ANTERIOR A 31/12/2006

2007
CURTO
LONGO
PRAZO
PRAZO
122.408
0
0
0
122.408

2006
CURTO
LONGO
PRAZO
PRAZO
10.603
184.322
21.290

0

216.215

-

As dívidas junto ao NUCLEOS, conforme demonstrado no quadro acima até 31 de
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dezembro de 2006, estavam registradas como sendo passivo de curto prazo por se
encontrarem vencidas. A reclassificação reflete a negociação levada a efeito, como
explicado a seguir:
Na tentativa de equacionar esses débitos, a NUCLEP sempre promoveu gestões junto às
Instâncias Governamentais visando alocação de recursos, bem como, desenvolveu
estudos por meio de Grupo de Trabalho Interministerial e reuniões entre os representantes
das empresas patrocinadoras e do NUCLEOS examinando alternativas, sem que tenha
sido obtido êxito nestas tratativas.
A partir de 2007 a NUCLEP e o NUCLEOS retomaram as negociações, consubstanciadas
na troca de ofícios entre a Presidência da NUCLEP, a Presidência do NUCLEOS e seu
Conselho Deliberativo, que resultaram em acordo com celebração do Termo de Transação,
homologado em juízo, assinado em 21/11/2007, consolidando as dívidas existentes, no
valor de R$ 120.111 mil atualizada até 31/10/2007, em conformidade com laudo pericial no
âmbito do processo nº 2002.001.153437-3, junto da 30ª Vara Civil do Rio de Janeiro.
Este laudo pericial que serviu de base ao termo de transação, veio reduzir a dívida em R$
112.813 mil na data base de 31/12/2006, respaldando que o valor apurado está em
conformidade com o Termo de Confissão de Dívida que fora assinado em 31/12/1994, com
multa de 2% (dois por cento) aplicada ao final do cálculo, quando anteriormente a multa
estava sendo capitalizada mensalmente, agredindo a legalidade da formação da dívida.
O termo de transação, veio estabelecer novas condições de pagamento, quais sejam: 360
parcelas mensais, juros de 6% ao ano, e atualização monetária pela variação do INPC e
carência de 24 meses, determinando o pagamento da 1ª parcela em 02/12/2009.
NOTA 13 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
13.1 - Capital Social
O capital subscrito e integralizado é de R$ 61.210 mil, representado por ações ordinárias
nominativas, no valor nominal de R$ 1,00 por cada uma.
13.2 - Reserva de Reavaliação
No ano base de 2.000 foi efetuada a reserva de reavaliação de bens do ativo imobilizado
e neste exercício foram realizadas baixas no montante de R$ 4.744 mil (2006: R$ 4.742
mil). Considerando que não houve grandes variações desde 2000, a Diretoria da
NUCLEP, optou em não proceder uma nova reavaliação.
13.3 - Prejuízos Acumulados
O valor de R$ 112.813 mil apurado na redução na dívida da NUCLEP com o NUCLEOS
em conseqüência da celebração do Termo de Transação, conforme exposto na Nota 12,
foi reclassificado para a conta de prejuízos acumulados, pois decorreu de incorreções
contabilizadas em anos anteriores.
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NOTA 14 - RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS

Receitas financeiras
Variações monetárias
Juros, multas e taxas
Total das receitas financeiras
Despesas financeiras
Variações monetárias
Juros, multas e taxas
Total das despesas financeiras
Resultado Financeiro

2007

2006

13
11
24

81
8
89

(6.900)
(13.800)
(20.700)
(20.676)

(3.980)
(42.398)
(46.378)
(46.289)

NOTA 15 - PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
A NUCLEP é co-patrocinadora do NUCLEOS – Instituto de Seguridade Social, em
conjunto com as Indústrias Nucleares do Brasil S.A – INB , Eletrobrás Termonuclear S.A. –
ELETRONUCLEAR e o próprio NUCLEOS, entidade fechada de previdência privada, que
administra o plano de aposentadoria suplementar, na modalidade de benefício definido e
regime atuarial de financiamento de capitalização, para seus empregados e dirigentes.
Aos participantes do plano é assegurada uma suplementação de benefício equivalente a
diferença entre o salário real de benefício (média atualizada dos doze últimos salários de
contribuição), e o benefício pago pela Previdência Social. No caso de desligamento do
plano, é assegurado ao participante a restituição das suas contribuições, registradas e
atualizadas sob a forma de Reserva de Poupança.
Os recursos garantidores do plano são investidos de acordo com a legislação aplicável em
títulos públicos e privados, em ações de companhias abertas e em imóveis.
As contribuições da empresa no exercício foram de R$ 2.530 mil (2006: R$ 2.251 mil)
correspondentes a 11,03% da folha dos empregados participantes, abrangendo custos dos
serviços correntes e passados.
O passivo atuarial líquido foi calculado pelo método Unidade de Crédito Projetado em
conformidade com a deliberação CVM 371 de 13 de dezembro de 2000 e a parcela do
déficit de R$ 27.507 mil (2006: R$ 25.523 mil), atribuída a NUCLEP não foi reconhecida
nas demonstrações contábeis da empresa, em razão da aplicação pelo critério de
avaliação atuarial pelo método agregado, utilizado pelo instituto e pelo fato do custeio do
plano benefícios, ser solidário entre as patrocinadoras.
Em atendimento ao pronunciamento IBRACON NPC no. 26, aprovado pela Deliberação
CVM no. 371 de 13 de dezembro de 2000, que dispõe sobre contabilização de benefícios a
empregados, segue abaixo os resultados da avaliação atuarial do NUCLEOS, efetuados
por atuário independente, do Plano Benefício Definido.

DESCRIÇÃO
Valor presente da obrigação atuarial no fim do período

2007
100.905

2006
81.088
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Valor justo dos ativos do plano no fim do período
Valor presente das obrigações em excesso aos ativos
Ganhos (perdas) das obrigações em excesso aos ativos
Passivo/(ativo) atuarial líquido
Passivo/(ativo) atuarial adicional
Despesa líquida para os próximos 12 meses

102.927
(2.021)
29.528
27.507
1.984
2.642

64.799
16.289
9.233
25.522
2.355
4.659

As principais premissas utilizadas pelo Atuário do Núcleos na respectiva avaliação foram:
método de avaliação atuarial pelo método Unidade de Crédito Projetado; tábua de
mortalidade GAM-71, acrescido de 60% de (AT-2000 – GAM-71); invalidez – Álvaro Vindas;
rotatividade média até 47 anos de 1% (2006: 1%) ao ano; rotatividade média de 0% após
47 anos; índice de aumento real esperado para os salários dos ativos de
1,67% (2006: 1,18%) ao ano; índice de aumento real esperado para os benefícios
concedidos de 0% ao ano; taxa utilizada no desconto a valor presente das obrigações
atuariais de 6% (2006: 6%) ao ano e inflação de 5% (2006: 5%) ao ano.

NOTA 16 – CONTRATO DE ARRENDAMENTO
Em 16 de dezembro de 1997 a NUCLEP firmou o contrato C-291/AB-001 para
arrendamento do Terminal Marítimo e parte das instalações de sua propriedade, com a
empresa TMC-Terminal Multimodal de Coroa Grande SPE S/A, para administração,
exploração e operação do Terminal Portuário. Durante a evolução do contrato, alguns
investimentos que estavam previstos não foram realizados e a TMC deixou de honrar parte
dos compromissos financeiros contratuais.
Na tentativa de não denunciar o contrato, a Nuclep pactuou 5(cinco) aditamentos com o
objetivo de viabilizar o saldo a receber e conseqüentemente refazer um novo plano para
recebimento das novas obrigações assumidas. Entretanto, a TMC continuou inadimplente,
levando a Nuclep em 29 de junho de 2004, a ingressar em juízo com Ação de Cobrança
cumulada com pedidos de rescisão contratual e reintegração de posse do terminal
portuário, assuntos esses, que continuam pendentes de decisão judicial.
Embora questionada judicialmente, a TMC permanece sem honrar sua dívida, levando a
Nuclep a considerar bem reduzidas as probabilidades de recebimento do montante devido
e por isso ter optado em manter registrado contabilmente apenas em contas de
compensação o valor de R$ 69.034 mil (2006: R$ 34.850 mil), correspondente ao total do
valor a receber acumulado.
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NOTA 17 - PREJUÍZOS FISCAIS E BASES NEGATIVAS DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
A companhia possui prejuízos fiscais e conseqüentemente bases negativas de contribuição
social, que geram créditos fiscais e não se encontram refletidos nas demonstrações
contábeis, mas representam um ativo fiscal diferido da ordem de R$ 61.029 mil (2006: R$
49.424 mil), que serão compensados com lucros tributários gerados pelas operações
futuras.
NOTA 18 - RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS
Detalhamos a seguir, as principais despesas provisionadas que influenciaram na apuração
dos prejuízos contábeis dos exercícios.
2007
2006
Financeiras sobre Dívida do NUCLEOS - Nota 12
67.994
44.675
Financeiras (Reversão sobre Dívida do NUCLEOS) - Nota 12
(48.989)
Complemento de Provisão de Ações Trabalhistas - Nota 9
13.743
12.762
32.748
57.437

JAIME WALLWITZ CARDOSO
Presidente
CPF 715.548.747-34
PAULO ROBERTO TRINDADE BRAGA
Diretor Administrativo
CPF 035.647.627-87
ALEXANDRE PORTO GADELHA
Diretor Comercial
CPF 025.176.637-34
ADOLFO DE AGUIAR BRAID
Diretor Industrial
CPF 374.240.687-68
EZEQUIEL TORRES GASPAR
Contador – CRC-RJ 025.666/0-7
CPF 048.269.907-82
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PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
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