
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

                    PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

 RELATÓRIO N.º     : 175372
 UCI  170130       : CONTROLADORIA-REGIONAL DA UNIÃO/RJ
 EXERCÍCIO         : 2005
 PROCESSO N.º      : 00218.000472/2006-11
 UNIDADE AUDITADA  : ELETROBRÁS
 CÓDIGO            : 910808
 CIDADE            : RIO DE JANEIRO
 UF                : RJ

                           RELATÓRIO DE AUDITORIA

 Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º
175372, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre os atos
e conseqüentes fatos de gestão, ocorridos na Unidade supra-referida, no
período de 01Jan2005 a 31Dez2005.

 I - ESCOPO DO TRABALHO
      

Os trabalhos foram realizados na Sede da Unidade Jurisdicionada,
no período de 02Mai2006 a 09Jun2006, em estrita observância às normas
de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. Nenhuma restrição
foi imposta aos nossos exames, que contemplaram as áreas de gestão
operacional, gestão orçamentária, gestão financeira, gestão
patrimonial, gestão de recursos humanos, gestão de suprimento de
bens/serviços e controles da gestão.

Não foi utilizado método específico de amostragem para seleção
dos itens auditados. A seguir estão discriminados os itens analisados
em cada área de atuação:

a) A gestão operacional teve por escopo o plano estratégico da
ELETROBRÁS, assim como os trabalhos realizados pelo COAGE no que diz
respeito ao acompanhamento das metas pactuadas com as empresas
federais de distribuição.
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b) Na gestão orçamentária foram examinados os demonstrativos do
orçamento previsto e realizado.

c) Na gestão financeira os exames restringiram-se à deliberação da
Empresa no sentido de converter os créditos do empréstimo
compulsório em ações preferenciais nominativas da classe 'B', ao
processo de seleção do banco depositário dos programas de ADR do
Nível 2, à  emissão de bônus no mercado internacional no valor de
US$ 300 milhões e à reestruturação societária da INVESTCO S/A. 

d) Na gestão patrimonial foram verificados os procedimentos adotados
pela ELETROBRÁS relativamente à aquisição do Edifício Serrador
Astória.

e) Na gestão de recursos humanos examinamos o andamento do concurso
público para provimento de vagas na Empresa, a evolução do
quantitativo de pessoal, cessão/requisição de empregados, motivação
e conclusão dos processos de sindicância e administrativo
disciplinar, bem como as contribuições e outras questões conexas à
entidade fechada de previdência privada (Eletros).

f) Na gestão de suprimento de bens e serviços examinamos as licitações
realizadas em 2005 bem como os contratos e convênios celebrados
neste presente exercício.

g) Na área de controles da gestão foi examinado o atendimento às
determinações e solicitações do TCU, CGU e Ministério Público
Federal referentes ao exercício de 2005, bem como às recomendações
contidas no Relatório de Auditoria de Avaliação de Gestão de 2004,
elaborado pela CGU – Regional/RJ. Foram também examinadas as atas
das reuniões dos Conselhos Administrativo e Fiscal ocorridas em
2005, o PAAAI e os relatórios produzidos pela Auditoria Interna da
ELETROBRÁS no exercício em exame.

Cabe observar que não houve resposta da Empresa para os seguintes
itens constantes de nossas Solicitações de Auditoria:

1 – SA n.º 175372/02, de 05/05/06:

- Disponibilizar o contrato celebrado com a FUNCOGE para realizar
serviços técnicos especializados e de consultoria para a execução de
até 15 laudos técnicos periciais de periculosidade por energia elétrica
(RES-834/2005, de 19/09/2005).
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II - RESULTADO DOS EXAMES

3 GESTÃO OPERACIONAL 

3.1 SUBÁREA - PROGRAMAÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS 

3.1.1 ASSUNTO - CONSISTÊNCIA DAS METAS 

3.1.1.1 INFORMAÇÃO: (043) 
 

O plano estratégico empresarial da ELETROBRÁS, cobrindo os
períodos 2005-2007 e 2015-2022, está ainda em fase de elaboração (a
Empresa disponibilizou o Relatório CGPE n.º 001/2005 - Macro-
Orientações Estratégicas).

Segundo o citado relatório, já foram cumpridas as etapas
"Identidade Empresarial" e "Diagnósticos Estratégico e Prospectivo".

 
3.2 SUBÁREA - GERENCIAMENTO DE PROCESSOS OPERACIONAIS 

3.2.1 ASSUNTO - STATUS DA MISSÃO INSTITUCIONAL 

3.2.1.1 INFORMAÇÃO: (042) 

Por meio da RES-751/2005, de 06/09/2005, e tendo em vista o art.
3º da Portaria do Ministério de Minas e Energia n.º 413, de 26/08/2005,
a ELETROBRÁS constituiu um Grupo de Estudos dos Sistemas Isolados com o
objetivo de desenvolver estudos, análises e proposições que se destinem
a viabilizar a adoção de medidas que permitam a inserção desses
sistemas na configuração estratégica, sistêmica e operacional de que
trata o novo modelo setorial. 

Foi fixado um prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação
da Portaria em questão para a conclusão das atividades e apresentação
de relatório técnico conclusivo, contemplando os estudos, as análises e
as propostas de medidas a serem implementadas (art. 5º).

Tal relatório ainda não foi concluído.  

3.3 SUBÁREA - AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

3.3.1 ASSUNTO - RESULTADOS DA MISSÃO INSTITUCIONAL 

3.3.1.1 INFORMAÇÃO: (044) 

A ELETROBRÁS disponibilizou a Avaliação dos Indicadores
Empresariais da MANAUS ENERGIA, referentes ao 1º semestre de 2005. Esta
avaliação, assim como o Plano de Gestão para as Empresas Federais de
Distribuição - 2005 - é de responsabilidade do Comitê de Acompanhamento
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da Gestão das Empresas Federais de Distribuição - COAGE.                            

Seguem abaixo as ações da MANAUS ENERGIA que implicaram em
financiamento por parte da ELETROBRÁS, cujo percentual de realização
física é inferior ao percentual de realização financeira (diferenças
superiores a 10%):

QUADRO I
Ação Monitoramento da Ação Realização

Física Financeira
Implantação do
Sistema Emergencial
de Transmissão de
Manaus (2003 a 2005)

LT Manaus – Flores 69kV 5,0km
- Orçamento aprovado: Lei n.º 11.100, de

25/01/2005
- Financiamento: ECF-2301/2003

R$ 3.976.267,00
- Realização Financeira: R$ 1.217.673,80
- Vigência do contrato: 364 dias
- Início da obra: 26/04/2005
- Término: 24/04/2006

8% 31%

Implantação do
Sistema Emergencial
de Transmissão de
Manaus (2003 a 2005)

LT Aparecida – Ponta do Ismael 69kV 4,1km
- Orçamento aprovado: Lei n.º 11.100, de

25/01/2005
- Financiamento: ECF-2301/2003

R$ 3.499.572,00
- Contrato: ME-ALC 993/2005 
- Vigência do contrato: 364 dias
- Início da obra: 26/04/2005
- Término: 24/04/2006

0% 37%

Implantação do
Sistema Emergencial
de Transmissão de
Manaus (2003 a 2005)

LT Mauá – Cidade Nova 69kV 16,7km
- Financiamento: ECF-2301/2003

R$ 9.065.897,00
- Contrato: ME-ALC 987/2005 
- Vigência do contrato: 364 dias
- Início da obra: 26/04/2005
Término: 24/04/2006
Realização Financeira: R$ 3.744.820,08

0% 41%

Regularização de
consumidores
clandestinos/22.952
consumidores

a) Financiamento: ECF-2286/03
R$ 6.882.150,00

b) Contratos:
- OC 1704/04 R$ 107.763,42
- ME-ALC/494/04 R$ 1.462.029,01
c) Vigência do contrato:
OC 1703/04: 01 ano
Início: 17/06/2004
Término: 17/06/2005
ME-ALC/494/04: 01ano
Início: 19/09/2004
Término: 14/09/2005
d) Andamento do cronograma: atrasado
e) Realização financeira: R$ 5.230.434,00
f) Realização física: foram regularizados

7.871 consumidores que estavam em situação
clandestina. Foram construídos 87,9km de RD
AT/BT 

34% 76%

Recondutoramento de
alimentador
(61,55km)

a) Financiamento: ECF-2286/03
R$ 2.889.027,22

b) Contrato n.º ME-ALC/598/04 R$ 808.577,26
c) Vigência do contrato: 01 ano
Início: 16/09/2004

16% 78,2%
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Término: 16/09/2005
d) Andamento do cronograma: atrasado
e) Realização financeira: R$ 2.259.219,10
f) Realização física: foram realizados 2,651km

de recondutoramento do alimentador 

Substituição de
404UN e
remanejamento de
380UN de trafos com
sobrecarga

a) Financiamento: ECF-2447/04
R$ 2.081.901,59

b) Contrato: o projeto básico para
contratação de mão-de-obra está sendo
encaminhado ao departamento de licitação e
contrato - ALC 
c) Realização financeira: R$ 1.511.861,22
d) Realização física: foram substituídos 122

trafos e remanejados 102
Os percentuais apresentados foram realizados
com recursos próprios 

31,46% 72,62%

Ampliação de 622 km
de rede rural de
distribuição de
energia elétrica e
implantação do
Programa Luz para
Todos em Manaus
(6.200 UC’s)

a) Orçamento de 2004
b) Orçamento aprovado: Lei n.º 10.837, de
16/01/04
c) Financiamento: ECF-011/04

R$ 23.282.450,00
d) Contratos:
- MEAS.2.4.0009 R$ 529.974,09
- ME-ALC/0665/04 R$ 3.913.192,40
e) Vigência do contrato:
MEAS.2.4.0009: 01 ano
Início: 05/11/2004
Término: 05/11/2005
ME-ALC/0665/04: 01ano
Início: 05/11/2004
Término: 05/11/2005
f) Andamento do cronograma: atrasado
g) Realização financeira: R$ 16.554.489,28
Realização física: foram regularizados 1.656
UC’s com ampliação de 109,91km de RD

23% 60%

Posteriormente, a ELETROBRÁS disponibilizou os seguintes dados,
atualizados em 30/11/2005:

QUADRO II
FINANCIAMENTO DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO ( % )

FÍSICA        FINANCEIRA
ECF-2301/2003 Sub-transmissão Manaus: Implantação do

Sistema Emergencial de Transmissão de
Manaus (2003-2005)

44,6% 42,4%

ECF-2286/03 Distribuição “Redução de Perdas”:
Regularização de 22.952 consumidores
clandestinos

15,0% 27,1%

ECF-2447/04 Regularização Fornecimento de Energia
/ Distribuição: Substituição de 404UN
remanejamento de 380UN de trafos com
sobrecarga

8,8% 10,0%

ECFS Programa Luz para Todos: Ampliação de
622 Km de rede rural de distribuição
de EE e implantação do PLPT em Manaus
(6.200 UCs)

30,4% 50,0 %

A eliminação das diferenças entre realização física e financeira
apontadas acima deverá ser objeto de verificação das próximas
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auditorias, tendo em vista a reestruturação societária CEAM-MESA,
mencionada no processo de prestação de contas da ELETROBRÁS (fls. 058).                                               

4 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1 SUBÁREA - ANÁLISE DA EXECUÇÃO 

4.1.1 ASSUNTO - ANÁLISE DA EXECUÇÃO 

4.1.1.1 INFORMAÇÃO: (011) 
 

A execução orçamentária se encontra adequada ao orçamento
previsto.

5 GESTÃO FINANCEIRA 

5.1 SUBÁREA - RECURSOS DISPONÍVEIS 

5.1.1 ASSUNTO - RECURSOS FINANCEIROS 

5.1.1.1 INFORMAÇÃO: (015) 

A Ata da Quadragésima Quinta Assembléia Geral Ordinária e da
Centésima Quadragésima Segunda Assembléia Geral Extraordinária,
realizadas em 28/04/2005, registra o seguinte:
                                         

"(...)Proposta da Administração para conversão de créditos do
empréstimo compulsório constituídos nos anos de 1998 a 2004, no
montante de R$ 3.542.074.905,85 em ações preferenciais nominativas da
classe 'B', com a conseqüente alteração do Art. 6º do Estatuto para
adaptá-lo ao novo Capital da ELETROBRÁS. A representante da União votou
pela aprovação do referido item da ordem do dia, adiando-se para
posterior assembléia a deliberação acerca da homologação do referido
aumento, tendo em vista a abertura de prazo para os demais acionistas
exercerem seu direito de preferência, o que foi aprovado por
unanimidade, com abstenção dos acionistas PREVI, BB-DTVM e AEEL."
    

Para um melhor entendimento da natureza do referido empréstimo,
remetemos o leitor à seguinte legislação:
                                 
- Decreto-Lei n.º 1.512, de 29/12/1976;                                      

- Decreto n.º 81.668, de 16/05/1978;                                         

- Lei n.º 7.181, de 20/12/1983. 
                                             

Nesse particular, o Decreto n.º 81.668 estabelece o seguinte: 
             

"Art. 9º - No vencimento do empréstimo, ou antecipadamente, por
decisão da Assembléia Geral da ELETROBRÁS, o crédito do consumidor
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poderá ser convertido em participação acionária, emitindo a ELETROBRÁS
ações preferenciais nominativas de seu capital social." 
                  

Já a Lei n.º 7.181 estabelece que: 
                                        

"Art. 4º - A conversão dos créditos do empréstimo compulsório em
ações da ELETROBRÁS, na forma da legislação em vigor, poderá ser
parcial ou total, conforme deliberar sua Assembléia Geral, e será
efetuada pelo valor patrimonial das ações, apurado em 31 de dezembro do
ano anterior ao da conversão (grifo nosso)." 
                                          

O valor patrimonial por ação em 31/12/2004 era de R$ 130,00,
conforme registrado no Relatório da Administração da ELETROBRÁS (item
2.2 - indicadores financeiros), enquanto que o valor de mercado
registrado na BOVESPA em 30/12/2004 era de R$ 39,20 (PNB - fechamento)
- uma diferença de aproximadamente 70%. Em 29/12/2005 a referida ação
foi negociada a R$ 39,60.                                                     

Consta da Resolução da Diretoria Executiva n.º 189/2005, de
22/03/2005, que "por ser a operação de créditos em ações baseada no
resultado contábil da ELETROBRÁS apresentado em seu Balanço Contábil de
31/12/2004, os dividendos relativos ao exercício de 2005, a serem pagos
em 2006, serão integrais para as ações decorrentes desta conversão".                                                               

As ações objeto da conversão têm direito ao dividendo integral do
exercício de 2005, a exemplo de todas as demais em circulação no
mercado. De acordo com o art. 8º, § 2º do Estatuto da ELETROBRÁS, as
ações preferenciais da classe “B”, que são as subscritas a partir de 23
de junho de 1969, terão prioridade na distribuição de dividendos, estes
incidentes à razão de seis por cento ao ano sobre o capital próprio a
essa espécie de ações, dividendos esses a serem entre elas rateados
igualmente (Memorando DFR-749/05, de 19/10/2005).                                       

5.1.2 ASSUNTO - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 

5.1.2.1 CONSTATAÇÃO: (021) 

Atuação ineficaz de representante da ELETROBRÁS em empresa
coligada.

Na Ata da 551ª Reunião do Conselho de Administração da
ELETROBRÁS, ocorrida em 21/09/2005, consta a aprovação do modelo de
reestruturação societária das empresas controladoras da INVESTCO S/A
(DEL-120/2005), de forma que a ELETROBRÁS troque sua posição de titular
de ações preferenciais resgatáveis na INVESTCO para a posição de
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titular de ações preferenciais não resgatáveis e partes beneficiárias
de cada um dos controladores, a saber, Rede Lajeado, EDP Lajeado, CEB
Lajeado e Paulista Lajeado, considerando que:

a) A estrutura atual do negócio onera a ELETROBRÁS com elevado
pagamento de tributos sobre a receita econômica sem a contrapartida de
caixa;

b) A incapacidade financeira da INVESTCO e de seus controladores, as
empresas Lajeados, de efetuarem o resgate, conforme previsto no Acordo
de Acionistas;
 
c) A argumentação da INVESTCO, consubstanciada por parecer jurídico, de
estar legalmente impedida de efetuar os resgates pode levar a um
contencioso de resultado e prazo imprevisíveis;

d) A execução das garantias previstas no Acordo de Acionistas
acarretaria em expressiva perda de valor de negócio para a ELETROBRÁS;

e) A INVESTCO opera pelo custo do serviço, o que faz com que esta
sociedade não obtenha lucros e não detenha caixa em excesso à suas
necessidades operacionais.

Conforme registrado a seguir, procedem as afirmações contidas nas
letras “a” e “e” acima. 

Quanto à letra “b”, o argumento é no sentido de que o serviço da
dívida das Lajeados inviabiliza o resgate das ações de titularidade da
ELETROBRÁS. Ocorre, no entanto, que um membro do Conselho de
Administração da INVESTCO é nomeado pela própria Holding e, conforme as
Atas de Reunião disponibilizadas pela ELETROBRÁS, o referido
conselheiro aquiesceu no que diz respeito à assunção das dívidas
contraídas pela INVESTCO.  

Com relação à letra “c”, concordamos com o Departamento Jurídico
da ELETROBRÁS, quando este argumenta que o resgate pode ser realizado
mediante redução do capital da INVESTCO, com base no art. 44, § 1º da
Lei n.º 6.404, de 15/12/1976. Além disso, as empresas detentoras de
ações ordinárias da INVESTCO já se adequaram ao novo modelo
institucional do setor elétrico brasileiro (como se verá adiante), o
que permite, do ponto de vista jurídico, o resgate das ações
preferenciais de titularidade da ELETROBRÁS.    

No que diz respeito à letra “d”, a ELETROBRÁS argumenta em termos
do valor do negócio como um todo (valor total das ações, ou seja, R$
1.010,90 milhões em 30/04/2005), baseando-se em projeções de fluxo de
caixa. 

Em resposta à versão preliminar deste Relatório, a ELETROBRÁS
prestou os seguintes esclarecimentos:
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“Conforme consta da informação técnica DFI-227/2005, de
02/06/2005, o valor de referência de R$ 1.010,9 milhões para o
negócio é o saldo contábil do investimento da Eletrobrás na
Investco, posição de 30/04/2005, composto pelas contas
relacionadas aos aportes de recursos e às respectivas
remunerações pela variação do IGPM + 12% a.a.

Lembramos que as projeções de fluxo de caixa já foram
disponibilizadas anteriormente à CGU. A participação da
Eletrobrás nas sociedades controladoras da Investco (Rede
Lajeado, EDP Lajeado, Ceb Lajeado e Paulista Lajeado, os quais
denominamos “Lajeados”), de 2005 a 2032, que totaliza, a valor
presente, aquele valor de referência, foi disponibilizado nos
Anexos 3 e 4 da informação técnica DFI-227/2005, ,a qual é parte
integrante da Deliberação do Conselho de Administração n.º DEL-
120/2005, de 21/09/2005, já disponibilizada.”

Com relação ao citado fluxo de caixa projetado, não foi possível,
na presente auditoria, analisar as premissas adotadas e os cálculos
efetuados pela ELETROBRÁS para a obtenção dos valores registrados a
título de receita operacional, arrendamento e outras despesas.    

É oportuno registrar que o Acordo de Acionistas não prevê
penalidades para o caso destas ações não serem resgatadas nos prazos
estabelecidos. 

Para melhor contextualizar a matéria, segue um relato mais
detalhado sobre a INVESTCO (Relatório à Diretoria Executiva DF-097/05,
de 13/06/2005). 

“1.1 Descrição do Negócio Atual

O Consórcio Lajeado é formado pelas empresas Lajeados (CEB
Lajeado, EDP Lajeado, Rede Lajeado e Paulista Lajeado) e a
INVESTCO S/A, Sociedade de Propósito Específico (SPE)
constituída pelas empresas Lajeados.

A INVESTCO é proprietária dos ativos da UHE Luís Eduardo
Magalhães (ex Lajeado), com capacidade instalada de 850 MW,
localizada no Estado de Tocantins (...).

As Lajeados, com 99%, e a INVESTCO, com 1%, são detentoras da
concessão do aproveitamento da usina.
(...)

O início das operações comerciais ocorreu em dezembro de 2001,
com a entrada em operação da 1ª turbina, atingindo operação
plena em novembro de 2002, com a instalação da 5ª máquina.

O fluxo comercial entre as Lajeados e a INVESTCO se dá por
contratos de arrendamento das instalações da usina com cada uma
das Lajeados. Este arrendamento consiste no pagamento destas
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empresas à INVESTCO de um valor mensal, o qual é calculado por
fórmula matemática de forma a cobrir os custos operacionais da
usina e o serviço da dívida com os credores. 

Os consorciados (as Lajeados e a INVESTCO), por sua vez, são
proprietários da energia gerada e realizam sua venda, através de
contratos de venda de energia de longo prazo (PPAs) para
concessionárias que fazem parte dos grupos empresariais aos
quais as próprias Lajeados pertencem. Cada consorciado é
proprietário do montante de energia na sua participação no
consórcio.

Desta forma, a INVESTCO opera sob a modalidade do custo do
serviço, ou seja, as receitas são apenas suficientes para a
cobertura das despesas, não permitindo que a INVESTCO tenha
lucros suficientes e possa assim criar reservas para resgatar as
ações de titularidade da ELETROBRÁS.

Assim, a cobertura dos resgates só se daria através de novos
aportes de capital nas empresas Lajeados, devido à insuficiência
estrutural de lucros da INVESTCO (...). 

As ações de titularidade da ELETROBRÁS são resgatáveis em 5
parcelas anuais, tendo a primeira vencido em 31/12/2003, no
valor de R$ 148,6 milhões, e a segunda em 31/12/2004, no valor
de R$ 186,9 milhões. Os resgates não foram efetuados em suas
respectivas datas, e o total vencido corresponde a R$ 365,0
milhões em 30/04/2005.

O expressivo grau de endividamento da INVESTCO [(Passivo
Circulante + Exigível a Longo Prazo) / Total do Passivo =
52,4%], em 31/12/2004, implica em elevado serviço da dívida, que
é o principal fator que torna o fluxo de caixa livre das
Lajeados, em conjunto, incompatível com o resgate das ações.”

Vejamos o quadro a seguir:

QUADRO III
(Em 31/12/2004)
Empréstimos e
Financiamentos

Milhares de
R$

BNDES 304.595
BASA 102.548
Banco Fibra S/A 16.900
Debêntures 329.924
Total 753.967

(Fonte: Informação Técnica DFI-227/2005, de 02/06/2005)

Prossegue o Relatório DF-097/05: 

“1.2 Análise Tributária
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O fato da remuneração do investimento da ELETROBRÁS,
estabelecida nas parcerias em que participa, ser fixa em 12%
a.a., acrescida da variação do IGP-M, e o resgate obrigatório
ter sido fixado em datas definidas no acordo de acionistas, faz
com que este investimento tenha característica de uma aplicação
de renda fixa e que sua remuneração seja considerada como
receita financeira, sobre a qual incidem IR, CSLL, PIS e COFINS,
os dois últimos até agosto de 2004. 
(...)

Por conseqüência, a ELETROBRÁS vem efetuando pagamentos de
tributos sobre a remuneração do investimento, a qual é uma
receita econômica reconhecida pelo regime de competência, não
realizada financeiramente até o efetivo resgate. Assim, no caso
da INVESTCO, no período de agosto/1998 a abril/2005, a
ELETROBRÁS já desembolsou tributos da ordem de R$ 297,1 milhões
(valores correntes), o que corresponde a R$ 556,20 milhões a
valor presente em 30/04/2005.”

A legislação que trata dos citados tributos é a que segue:

- IRPJ: IN SRF n.º 25, de 06/03/2001 - art. 17, caput, e § 4º;
- CSLL: IN SRF n.º 390, de 30/01/2004 - art. 18, II, e art. 31;
- PIS: IN SRF n.º 247, de 21/11/2002 – art. 52;
- COFINS: IN SRF n.º 247, de 21/11/2002 – art. 52.

Vale também mencionar o disposto no Decreto n.º 5.164, de
30.07.2004:

“Art. 1o  Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para
o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - COFINS incidentes sobre as receitas financeiras
auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de
incidência não-cumulativa das referidas contribuições.”

Com relação aos tributos, entendemos que cabe à ELETROBRÁS
consultar a Secretaria da Receita Federal sobre o caso em tela, tendo
em vista que ações resgatáveis, com remuneração e indexação pré-
fixadas, não são abordadas de forma explícita na legislação supra.
Muito embora não seja da competência da CGU deliberar sobre matéria
tributária, não ficou clara a obrigatoriedade de pagamento mensal dos
citados tributos, pois, em se tratando de ações, os tributos são
devidos, em regra, quando do resgate/alienação.

Prossegue o Relatório DF-097/05: 

“1.3 Inadimplência da INVESTCO

A INVESTCO argumenta que está impossibilitada de efetuar o
resgate por dois motivos: legal e financeiro.
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Sob o ponto de vista legal, o argumento jurídico tem por base a
Lei das Sociedades por Ações (LSA), a qual, em seu artigo 44,
condiciona a realização de resgates à existência de lucros ou
reservas. Como até a presente data a INVESTCO não realizou
lucros e registrava prejuízos acumulados de R$ 49,9 milhões em
31/12/2004, ela estaria legalmente impossibilitada de efetuar o
resgate.

O Departamento Jurídico – PRJ da Eletrobrás discorda desta
avaliação, argumentando que, conforme o próprio artigo 44, em
seu § 1º, o resgate pode ser realizado mediante redução de
capital:

‘Art. 44. O estatuto ou a assembléia-geral extraordinária pode
autorizar a aplicação de lucros ou reservas no resgate ou na
amortização de ações, determinando as condições e o modo de
proceder-se à operação.

§ 1º O resgate consiste no pagamento do valor das ações para
retirá-las definitivamente de circulação, com redução ou não do
capital social, mantido o mesmo capital, será atribuído, quando
for o caso, novo valor nominal às ações remanescentes.’

Independente de a INVESTCO estar ou não juridicamente obstruída,
nada impediria os controladores das Lajeados de aportar recursos
na INVESTCO, constituindo reservas, para que essa empresa
realizasse os resgates obrigatórios. No entanto, a INVESTCO
alega ainda que, devido ao novo modelo institucional do setor
elétrico, que separou as atividades de geração, transmissão e
distribuição, estão vedados os investimentos de empresas de
distribuição em geração. Esta é exatamente a alegação, visto que
os controladores das Lajeados são empresas de distribuição,
exceto a EDP Brasil e, portanto, estão impedidos legalmente de
efetuar o resgate (exceto a EDP).

O PRJ discorda da argumentação da INVESTCO a respeito do novo
modelo setorial, sugerindo que esta seria uma adequação que a
própria INVESTCO deveria se ocupar a fazer.”

De fato, a Lei n.º 10.848, de 15 de Março de 2004 estatui o que
segue: 

“Art. 20. As pessoas jurídicas concessionárias, permissionárias
e autorizadas de distribuição e de geração de energia elétrica
deverão adaptar-se às disposições contidas nos §§ 5o, 6o e 7o do
art. 4o da Lei no 9.074, de 7 de julho de 1995, com a redação
dada por esta Lei, no prazo de 18 (dezoito) meses a contar de
sua entrada em vigor.”

Vejamos o que estabelece a Lei n.º 9.074, de 07 de Julho de 1995:

“Art. 4º 
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(...)

§ 5º  As concessionárias, as permissionárias e as autorizadas de
serviço público de distribuição de energia elétrica que atuem no
Sistema Interligado Nacional – SIN não poderão desenvolver
atividades:
(...)

I - de geração de energia elétrica;
(...)

IV - de participação em outras sociedades de forma direta ou
indireta, ressalvado o disposto no art. 31, inciso VIII, da Lei
no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e nos respectivos contratos
de concessão; ou

V - estranhas ao objeto da concessão, permissão ou autorização,
exceto nos casos previstos em lei e nos respectivos contratos de
concessão. 
(...)

§ 7º As concessionárias e as autorizadas de geração de energia
elétrica que atuem no Sistema Interligado Nacional – SIN não
poderão ser coligadas ou controladoras de sociedades que
desenvolvam atividades de distribuição de energia elétrica no
SIN.

§ 8o A regulamentação deverá prever sanções para o descumprimento
do disposto nos §§ 5o, 6o e 7o deste artigo após o período
estabelecido para a desverticalização.” 

Seguem as resoluções da ANEEL referentes à desverticalização das
empresas detentoras de ações ordinárias da INVESTCO: 

1- Resolução Homologatória n.º 170, de 8 de Agosto de 2005

Art. 1º Homologar a transferência da totalidade das ações de
emissão da concessionária Paulista Lajeado Energia S/A,
anteriormente detidas pela Companhia Sul Paulista de Energia –
CSPE, para a Companhia Jaguari de Geração de Energia S/A.

2 - Resolução Autorizativa n.º 318, de 14 de Setembro de 2005

Art. 1º Anuir com a segregação de atividades, transferência de
concessões e de participações da Companhia Energética de
Brasília – CEB, da seguinte forma:

I – versão do patrimônio e a transferência das concessões de
distribuição e geração de energia elétrica, respectivamente,
para a CEB Distribuição S.A. – CNPJ 07.522.669/0001-92 e CEB
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Geração S.A. – CNPJ 04.232.314/0001-70, ficando a atual
concessionária CEB com a atividade de holding.

A atual estrutura "Grupo Empresarial CEB" é composta pela
holding - Companhia Energética de Brasília – CEB – e pelas
subsidiárias integrais:

- CEB Geração S/A;
- CEB Distribuição S/A;
- CEB Participações S/A;
- CEB Lajeado S/A. 

4- Resolução Autorizativa n.º 392, de 22 de Dezembro de 2005

Art. 1º Anuir com a alienação das participações societárias da
Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins – CELTINS,
mantidas nas empresas Socibe Energia S.A., Isamu Ikeda Energia
S.A., Alvorada Energia S.A., Celtins Energética S.A., Ipueiras
Energética S.A. e Rede Lajeado Energia S.A., para a empresa
Curuá-Una Energia S.A (UHE Curuá-Una).

Concluímos assim que cabe, do ponto de vista jurídico, o resgate
das ações/execução das garantias, tendo em vista que as empresas
detentoras de ações da INVESTCO passaram a ser controladas por uma
holding (CEB) e por empresas que atuam na área de geração. 

Prossegue o Relatório DF-097/05: 

“A argumentação financeira sustenta que não só a INVESTCO não
tem capacidade financeira para efetuar os resgates, como também
as Lajeados não tem condições, pois seu fluxo de caixa é
insuficiente devido ao pagamento do arredamento, o qual foi
muito acrescido pela elevação do serviço da dívida, e aos
aportes adicionais, não previstos pela INVESTCO (não dispomos de
tal fluxo de caixa). Conforme já comentado, o serviço da dívida
da INVESTCO representa despesa para as Lajeados, através do
arrendamento.

A fragilidade financeira alegada pelas Lajeados é decorrente do
investimento ter em muito superado ao que estava previsto para a
construção da usina. O investimento total orçado foi superado em
75% pelo realizado (até fevereiro/2004), havendo ainda
investimento remanescente, o que torna o investimento total a
ser realizado 98% superior ao orçado. No caso do investimento
ambiental, o total projetado supera o orçado em 568%.

Isso fez com que a INVESTCO realizasse captações adicionais
significativas, sem contrapartida de novas receitas
operacionais, o que derruba a rentabilidade do projeto.” 

O fato de a Usina custar praticamente o dobro do valor orçado
recomenda uma auditoria específica nos custos da obra, o que, a nosso
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ver, poderia ter sido solicitado pelo representante da ELETROBRÁS no
Conselho de Administração da INVESTCO (nomeado conforme o item 7 do
Acordo de Acionistas).

Em resposta à versão preliminar deste Relatório, a ELETROBRÁS
prestou os seguintes esclarecimentos:

“O orçamento inicial de meio ambiente, homologado pela ANEEL, no
valor de R$ 78,7 milhões, a preços de dez/1997, foi baseado nos
dados levantados no estudo de viabilidade (EIA – RIMA) do
empreendimento realizado no ano de 1996. Quando da implantação do
empreendimento, observou-se um aumento significativo de
atividades a serem desenvolvidas nos Programas do meio sócio-
econômico, físico e biótico, além das exigências dos órgãos
ambientais que culminaram num acréscimo inesperado nos custos
para implementação dos Programas Ambientais, destacando-se:

• o aumento do número de famílias afetadas pelo empreendimento
que passou de aproximadamente 1.500 para mais de 4.000,
impactando os custos de aquisição de terras e realocação da
população rural e urbana;

• o aumento significativo no preço de aquisição de terras em
função do efeito especulativo causado pelo aumento da referida
aquisição;

• a exigência dos órgãos ambientais de promover o desmatamento
da área do reservatório em quase sua totalidade, passando de
15.000 ha previstos para mais de 40.000 ha ;

• a exigência de forte compensação financeira para a
comunidade indígena Xerente, em função de intervenção do
Ministério Público Federal e da FUNAI, junto ao Órgão Ambiental,
a qual não havia sido inicialmente considerada; 

• a existência de um número muito maior do que a previsão
original de estabelecimentos comerciais, principalmente
cerâmicas, olarias e dragas de extração de areia a serem
indenizadas ou realocadas;

• a necessidade de executar um número significativo de obras
não previstas dentro de recomposição e melhoria da infra-
estrutura viária, elétrica e sanitária.

Podemos verificar que os acréscimos de gastos ambientais têm
forte componente de natureza não gerenciável.

Ressaltamos que, assim como o orçamento original de investimento
ambiental, o orçamento original dos demais investimentos foi
igualmente homologado pela ANEEL.
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Os demais investimentos realizados até dez/2004, no total de R$
1.083,8, milhões a valor corrente (vide informação técnica DFI
227-2005), sofreram influência da forte inflação no período. Por
exemplo, a variação do IGPM, , de dez/97 a dez/04 foi da ordem
127%, que, se utilizada para deflacionar os demais investimentos
para a mesma base de preços do orçamento original, em dez/1997,
define um valor que representa um acréscimo real em relação ao
orçamento original de cerca de 15%. O que se quer evidenciar é
que a inflação, um fator de natureza não gerenciável, influenciou
o acréscimo dos demais investimentos no período. A planilha dos
investimentos realizados já foi disponibilizada anteriormente à
CGU.

Portanto, não houve motivo para que o Conselheiro de
Administração indicado pela Eletrobrás solicitasse uma auditoria
de custos dos investimentos, haja vista que os principais fatores
de acréscimos em relação ao orçamento original foram de natureza
não gerenciável.

Ressaltamos que a Eletrobrás esteve sempre acompanhando o
desenvolvimento do projeto, inclusive o crescimento dos
investimentos e a respectiva necessidade de novos recursos para a
conclusão da obra. Em decorrência desta necessidade, a Eletrobrás
realizou aportes complementares de recursos, sempre condicionados
ao andamento da obra, a novas integralizações por parte de
controladores e a novas liberações dos credores, conforme atestam
as Resoluções de Diretoria (RES-864/99 e RES-268/01) e
respectivos Relatórios à Diretoria Executiva (DF-356/99 e DF-
092B/01), que anexamos à presente resposta.

Estes recursos adicionais foram imprescindíveis para evitar
atrasos ou até mesmo a paralisação da obra, o que traria
prejuízos significativos não apenas para as sociedades
envolvidas, mas também para o País, quando já se configurava um
grave problema de escassez de energia.”
 
Em que pesem os esclarecimentos da ELETROBRÁS, reiteramos a

necessidade de uma auditoria na obra em tela, de modo que os custos
relativos aos programas ambientais, assim como os efeitos da inflação,
sejam detalhados. 

 Por outro lado, a Holding já possuía em sua estrutura
organizacional, a partir de agosto de 1999, uma Divisão de Análise de
Investimentos, que tem como atribuições:

- Participar na seleção e negociação dos projetos candidatos a
participações minoritárias da ELETROBRÁS;

- Elaborar o parecer técnico de performance econômico-financeira de
empresas onde a ELETROBRÁS tenha participação minoritária.
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A ELETROBRÁS também conta com uma Divisão de Análise de Empresas,
desde agosto de 2002, com as seguintes atribuições:

- Apoiar na definição de diretrizes para participação da ELETROBRÁS em
Assembléias Gerais e Conselhos de Administração e Fiscal nas quais a
ELETROBRÁS é parceira de investidores privados;

- Participar da elaboração de relatório e minuta de resolução para a
Diretoria Executiva da ELETROBRÁS com instrução de voto aos
representantes da ELETROBRÁS nas Assembléias Gerais.

Assim, considerando o disposto no art. 142, III, da Lei n.º
6.404/76, concluímos que o(s) membro(s) do Conselho de Administração da
INVESTCO nomeado(s) pela ELETROBRÁS ao longo da vigência do Acordo de
Acionistas anuiu(ram) com a assunção de dívidas por parte daquela
empresa que viriam a comprometer o resgate das ações de titularidade da
própria ELETROBRÁS.     

No intuito de respaldar a conclusão acima, registramos o
seguinte:

I. O Conselho de Administração da INVESTCO manifestou-se
favoravelmente à prestação de garantia ao Banco da
Amazônia S/A (BASA), sendo: (i) fiança proporcional dos
controladores da INVESTCO; (ii) caução de recebíveis de
propriedade dos controladores da INVESTCO; (iii)
hipoteca de bens de propriedade da INVESTCO no valor de
R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais) - Ata da
Reunião ocorrida em 20/07/1999;

II. O Conselho de Administração da INVESTCO aprovou, por
unanimidade, a contratação de empréstimo com o BNDES no
valor de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais),
conforme registrado na Ata da Reunião ocorrida em
02/03/2000;

III. Um novo financiamento junto ao BNDES, no valor global de
até R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), foi
aprovado, também por unanimidade, pelo referido
Conselho, ficando tal financiamento condicionado à
autorização da ANEEL (não dispomos de tal autorização).
Cabe observar que a Diretoria Executiva da INVESTCO foi
autorizada a apresentar quaisquer garantias que se
fizessem necessárias, incluindo, mas não se limitando, a
cessão de direitos decorrentes de contratos de
arrendamento e caução de contas e de ações - Ata da
Reunião ocorrida em 04/09/2000;

IV. O Conselho de Administração da INVESTCO aprovou, por
unanimidade, a contratação de empréstimo junto ao BASA
no valor de até R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de
reais), e autorizou a Diretoria Executiva a apresentar
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quaisquer garantias que se fizessem necessárias - Ata da
Reunião ocorrida em 27/12/2000;

V. Conforme registrado na Ata da Reunião do Conselho de
Administração da INVESTCO, ocorrida em 19/06/2001, foi
aprovada, por votação unânime, uma operação de
empréstimo junto ao UNIBANCO, no valor de R$
90.000.000,00 (noventa milhões de reais), mediante
repasse de recursos em moeda estrangeira.

VI. Um novo financiamento junto ao UNIBANCO, no valor de até
R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), foi aprovado,
também por unanimidade, pelo referido Conselho - Ata da
Reunião ocorrida em 05/02/2002. 

Em resposta à versão preliminar deste Relatório, a ELETROBRÁS
prestou os seguintes esclarecimentos:

“Reiteramos que a assunção de dívidas da Investco não comprometeu
a sua capacidade financeira de resgate das ações, pois sua
receita operacional, correspondente ao arrendamento, é sempre
ajustada para cobertura dos gastos operacionais e serviço da
dívida.  Já está previsto nos contratos de arrendamento da
Investco com as Lajeados, que qualquer elevação ou redução no
serviço da dívida é transferida para o valor do arrendamento sem
necessidade de aditivos contratuais. O lucro da concessão fica
retido nas Lajeados e a Investco opera financeiramente pelo custo
do serviço. Assim o endividamento da Investco reduziu o lucro das
Lajeados, mas não reduziu o lucro da Investco.

Portanto, com o objetivo de não paralisar a obra, o representante
da Eletrobrás no Conselho de Administração da Investco anuiu com
o endividamento da mesma, mas carece de fundamento, pela
estrutura comercial da concessão, conforme explicado, que o
endividamento pudesse prejudicar a capacidade da Investco de
regatar as ações da Eletrobrás.

Portanto, entendemos que não houve qualquer infração aos
dispositivos legais pelo Conselheiro indicado pela Eletrobrás, o
qual exerceu o dever de fiscalização imposto pelo artigo 142, III
da Lei das S.A., tendo em vista que a argumentação do
representante da CGU está equivocada, pois não reflete a
estrutura comercial da concessão, conforme acima demonstrado.

Em que pesem os esclarecimentos da ELETROBRÁS, o fato é que a
INVESTCO não honrou o resgate das ações de titularidade da Holding, o
que contradiz a afirmação de que “a assunção de dívidas da Investco não
comprometeu a sua capacidade financeira de resgate das ações.” Se a
estrutura comercial da concessão foi a causa do problema, tal
ocorrência deveria ter sido identificada e informada à ELETROBRÁS para
que esta última pudesse adotar medidas no intuito de assegurar o
referido resgate.
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Prossegue o Relatório DF-097/05: 

“1.5 Análise das Garantias

O parecer jurídico, expresso através do memorando PRJO-
224N/2004, é de opinião que “a condição disposta para a execução
da garantia prevista no item 6.1 do referido Acordo de
Acionistas é a entrada da usina em operação comercial”, fato que
ocorreu em dezembro de 2001. Prossegue o parecer afirmando que o
direito da ELETROBRÁS de alienar suas ações preferenciais como
estabelecido, “adquiriu eficácia plena, bastando apenas exercê-
lo”.

Desta forma, em princípio, a ELETROBRÁS tem amparo legal
suficiente para executar as garantias com sucesso, tendo
inclusive editado resolução de sua diretoria para fazê-lo
(Resolução da Diretoria Executiva n.º 562/2004, de 03/08/2004).
(...)

Embora as garantias se apliquem apenas ao saldo vencido, a
ELETROBRÁS considera que, em decorrência da baixa capacidade de
pagamento da INVESTCO, caso não se concretize a reestruturação
do negócio, todas as parcelas do resgate contratual se tornarão
vencidas e não pagas nas suas datas de vencimento.

Se as garantias fossem exercidas, e se o seu pagamento se
iniciasse imediatamente, a ELETROBRÁS conseguiria recuperar o
valor líquido de R$ 478,8 milhões, a valor presente, o que
representa apenas 47% do valor do negócio. O motivo pelo qual a
execução das garantias não é um bom negócio, sob o ponto de
vista financeiro, decorre do fato da remuneração sobre o capital
investido ser de 12% (mais IGP-M), enquanto que o pagamento das
garantias, por incidir sobre a venda de energia, é atualizado
apenas pelos reajustes tarifários (IGP-M).

Esta perda de valor pode ser ainda substancialmente maior caso o
recebimento das garantias não ocorra imediatamente após a
execução das mesmas, mas sim após um período de duração
imprevisível, resultado de um processo de contencioso judicial.”

A ELETROBRÁS enviou à CGU-Regional/RJ, em 28/04/2006, as
planilhas contendo o fluxo de caixa previsto da execução das garantias,
para os 5 cenários considerados de início de efetivo recebimento das
garantias (2005 a 2009), associadas a variação do IGPM entre 3,2% e
5,3% (os valores das parcelas de recebimento das garantias e de
pagamento de tributos foram revistos, sem no entanto alterar o total de
recebimento líquido na execução das garantias).

Tendo em vista o prazo dado para o enceramento dos trabalhos
(30/06/2006), não foi possível analisar as referidas planilhas.  
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Prossegue o Relatório DF-097/05: 

“2.1 Análise da Negociação

A solução proposta atende às premissas estabelecidas de
preservar o valor do negócio para a ELETROBRÁS e, ao mesmo
tempo, ser factível em relação à capacidade de pagamento das
Lajeados:

- As Lajeados compram a totalidade das ações da INVESTCO de
titularidade da ELETROBRÁS por R$ 1.010,90 milhões (base
30/04/2005).

- As Lajeados pagam à ELETROBRÁS da seguinte forma:

1 – R$ 262,0 milhões com novas ações a serem subscritas do seu
capital social, correspondendo a 40,07% do seu capital social e
rendimento de 44,08% do lucro líquido.

2 – R$ 748,9 milhões com títulos de parte beneficiária
(participação nos lucros) com rendimento igual a 10% do lucro
antes das participações, podendo ser convertidos em ações
preferenciais ao final do período de concessão, necessitando
para tanto de mudanças no estatuto de cada Lajeado.

O valor do negócio para a ELETROBRÁS (49,67% do lucro líquido
das Lajeados) está mantido com esta alternativa, surgindo
inclusive um deságio no balanço da ELETROBRÁS de R$ 28,7
milhões.”

A solução proposta pela ELETROBRÁS depende do montante dos lucros
auferidos pelas Lajeados, que poderão ocorrer ou não, caracterizando
assim um risco que passa a ser suportado pela Holding.

Assim, ressaltamos mais uma vez a responsabilidade do(s)
membro(s) do Conselho de Administração da INVESTCO nomeado(s) pela
ELETROBRÁS ao longo da vigência do Acordo de Acionistas, tendo em vista
a anuência do(s) mesmo(s) com a assunção de dívidas por parte daquela
empresa que viriam a comprometer o resgate das ações de titularidade da
própria ELETROBRÁS.

Em resposta à versão preliminar deste Relatório, a ELETROBRÁS
prestou os seguintes esclarecimentos:

“Qualquer sociedade está sujeita a obter lucros ou prejuízos, e
isto faz parte da natureza dos investimentos em participações
societárias, os quais a Eletrobrás rotineiramente fez desde a sua
criação, sempre enquadradada nos ditames da Lei. O espaço de
negócios reservado à empresa dentro do modelo setorial é de
parcerias com o capital privado, como minoritário sem poder de
controle.
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Insiste o representante da CGU que o Conselheiro de Administração
indicado pela Eletrobrás, em virtude do poder de fiscalizar a ele
atribuído por força do inciso III do artigo 142, deveria ter
tomado medidas que impedissem a assunção de dívidas, pela
Investco, de forma que não restasse prejudicado o resgate das
ações conforme previsto em Acordo de Acionistas firmado com a
Eletrobrás. Mas, conforme demonstrado anteriormente, as dívidas
não comprometeram os resgates das ações, e mesmo que assim
tivesse ocorrido, as dívidas assumidas pela Investco foram
necessárias para a cobertura dos investimentos na obra.”

Em que pesem os esclarecimentos da ELETROBRÁS, reiteramos nossas
considerações anteriores no sentido de ser contraditória a afirmação de
que “as dívidas não comprometeram o resgate das ações”. E, repetimos,
se a estrutura comercial da concessão foi a causa do problema, tal
ocorrência deveria ter sido identificada e informada à ELETROBRÁS para
que esta última pudesse adotar medidas no intuito de assegurar o
referido resgate.

ATITUDE DO(S) GESTOR(ES):

Anuência com a assunção de dívidas da INVESTCO que acabaram por
prejudicar o resgate do investimento realizado pela ELETROBRÁS.   

CAUSA:

A ser estabelecida quando da Tomada de Contas Especial.

JUSTIFICATIVA:

Seguem os esclarecimentos da Entidade.

“Os pareceres técnicos relativos às operações de financiamento.

A participação societária na Investco foi estruturada após o
início da redefinição do papel da Eletrobrás no setor de energia
elétrica, o qual sofreu alterações através da Lei n.º 9.648/98,
haja vista a modificação do artigo 15 da lei de criação da
empresa, que permitiu a sua participação em empresas ou
consórcios. Assim, como parte de uma estratégia, enquadrada nos
requisitos da referida Lei, a intenção seria participar
temporariamente nos empreendimentos privados até que se tornassem
operacionais, atingindo desta forma o papel de braço de governo,
que seria o de viabilizar novos negócios no setor, em um mercado
que ainda começava a operar em um cenário de privatização.

De acordo com o artigo 15 da sua lei de criação, com as
alterações introduzidas pela Lei 9648/98, à Eletrobrás só caberia
participar de outras empresas de forma minoritária. O caminho
encontrado pela Eletrobrás, foi a participação na modalidade de
detentora de ações preferenciais, resgatáveis sem direito à voto,
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com recebimento de dividendos fixos, de forma a coadunar-se com o
imperativo legal. 

Dentro dos ditames da Lei, a participação minoritária da
Eletrobrás na Investco, conforme mencionado, como acionista
preferencialista, não lhe concedia permitia poder de controle,
não sendo possível à Eletrobrás interferir na gestão empresarial
da parceria. Portanto, não cabia à Eletrobrás votar quanto às
matérias da sociedade, dentre elas a contratação dos
financiamentos para cobertura dos investimentos.

Assim sendo, os pareceres técnicos da Eletrobrás sobre as
operações de financiamento da Investco não foram elaborados à
época unicamente por se tratarem de decisões que fugiam ao âmbito
de ingerência da Eletrobrás. Se fossem participações com ações
não resgatáveis, caberia a análise das expectativas de retorno do
empreendimento a fim de se avaliar a permanência no negócio. Mas
no caso em pauta, tal avaliação tornava-se desnecessária, já que
havia um calendário contratual de saída do empreendimento,
através de resgates, com remuneração pré-fixada.

Apenas como esclarecimento complementar, alertamos que na
documentação técnica elaborada pela Eletrobrás, quando mencionado
que o endividamento foi excessivo, esta afirmação se relacionou
exclusivamente ao que estava previsto no orçamento de
investimento original à época do leilão, não se pretendendo
afirmar, em hipótese alguma, que houve má gestão empresarial, até
porque, como argumentação em contrário, é fato que a Investco,
antes de atingir sua operação plena, manteve índices de
endividamento (financiamentos/total do passivo) da ordem de 50%,
portanto, abaixo do nível admitido pela ANEEL e pelo BNDES, que é
de 70%.

     (...)

1º Esclarecimento complementar - O Parecer do Departamento
Jurídico

O parecer do Departamento Jurídico da Eletrobrás refutou a
argumentação da Investco quanto aos seus alegados impedimentos em
realizar os resgates das ações preferenciais da Eletrobrás, sendo
claro no sentido de que caberia àquela sociedade equacionar os
referidos resgates. Desta forma, a Eletrobrás poderia ter
expectativa de sucesso no processo de execução judicial das
garantias contratuais, constantes do Acordo de Acionistas, a
despeito das conhecidas dificuldades que envolvem o acesso ao
Judiciário, com solução em prazos imprevisíveis.

A Diretoria Executiva e o Conselho de Administração da Eletrobrás
acataram o referido parecer, e em nenhum momento questionaram seu
mérito, uma vez que o mencionado parecer conclui, tão-somente,
pela possibilidade de execução das referidas garantias em tese,



23

sem, contudo, inviabilizar outras soluções que viessem a abreviar
futuro litígio.

Dentro da esfera de atuação de cada órgão interno da empresa,
cabe ao Departamento Jurídico dar enquadramento legal às decisões
dos Administradores, que são os responsáveis perante a lei, pela
Eletrobrás. Assim, tanto a alternativa de execução judicial das
garantias quanto a de reestruturação societária negociada,
tiveram parecer favorável do Departamento Jurídico para uma
decisão, e a escolha da alternativa negociada foi aquela que se
avaliou como melhor negócio dentro da combinação de valor
financeiro e de nível de risco.
 
Cabe observar, a título de esclarecimento, que no item 1.3 do
Relatório à Diretoria Executiva (“1.3 Inadimplência da
Investco”), apresentado aos colegiados para decisão, as
argumentações da Investco sobre sua inadimplência estão
transcritas como posicionamento apenas da própria Investco, o que
significa que não representam a concordância de qualquer órgão da
Eletrobrás.

O que levou a Eletrobrás a não executar judicialmente as
garantias é que esta solução recuperaria no máximo 47% do valor
do negócio para Eletrobrás, isto se o processo tramitasse, em
todas as instâncias, em menos de 1 ano. No entanto, se o sucesso
da ação demorasse mais de 1 ano, o que provavelmente ocorreria
devido à sabida sobrecarga de processos no Poder Judiciário,
teria havido perdas financeiras expressivas que poderiam levar à
destruição total do valor do negócio para a Eletrobrás, conforme
esclarecimentos complementares a seguir.

2º Esclarecimento complementar - A Execução das Garantias

O fundamento para se afirmar que a execução das garantias não se
constitui um bom negócio para a Eletrobrás é a perda expressiva
de valor financeiro decorrente do efeito conjunto dos aspectos
contratuais, legais e tributários a seguir:

• a remuneração econômica mensal pré-fixada das ações
preferenciais não resgatáveis é calculada pela variação do IGPM +
12% a.a. sobre o saldo devido à Eletrobrás no mês anterior. Esta
remuneração mensal se incorpora ao saldo do mês anterior se
formando o saldo devido no mês, ou seja, a capitalização é na
modalidade de juros compostos;
• os tributos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, os dois últimos
vigentes somente até agosto de 2004), cujos pagamentos são
mensais, incidem sobre a remuneração econômica mensal (deve-se
observar que a tributação incide também sobre a correção mensal
pelo IGPM);
• a execução das garantias se estende até o final da
concessão, por ser o valor mensal das garantias insuficiente para
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se efetuar o saldo dos resgates durante a concessão (a receita de
venda de energia é corrigida anualmente pela variação do IGPM, e
o saldo devido à Eletrobrás cresce mensalmente pela variação do
IGPM + 12% a.a.), permanecendo ainda um expressivo saldo residual
devido à Eletrobrás;
• apesar de o Acordo de Acionistas estabelecer o valor das
garantias ofertadas (30% das receitas líquidas, conforme Acordo
de Acionistas), para o efetivo recebimento destes valores,
através da execução das mesmas, seria necessário um procedimento
judicial que precisaria tramitar em todas as instâncias até
trânsito em julgado da decisão definitiva de mérito, que
constituísse, para a Eletrobrás, título judicial hábil para
obrigar a Investco ao pagamento. 

A expectativa de recebimentos pela Eletrobrás, optando-se pela
alternativa de execução judicial das garantias, foi baseada em
projeções do fluxo de caixa, onde além das premissas contratuais,
legais e tributárias apresentadas anteriormente, considerou-se
também as premissas complementares a seguir:

• a Eletrobrás teria sucesso na ação de execução das
garantias;
• data base de projeção em 30/04/2005;
• horizonte de projeção até 31/12/2032 (o final da concessão);
• projeção mensal a preços correntes (para se considerar os
efeitos da tributação incidentes sobre a correção monetária);
• cálculo do valor presente utilizando a taxa de desconto
igual à variação do IGPM + 12% a.a.;
• início de recebimento das garantias entre 2005 e 2009
(trabalhou-se com esta faixa de expectativas porque esta variável
tem efeito significativo sobre o valor presente líquido total a
receber pela Eletrobrás, e não se pode afirmar qual o prazo mais
provável para o recebimento).

Assim, o valor presente do recebimento líquido dos tributos para
a Eletrobrás, consolidando todas as premissas anteriores, seria a
soma de duas parcelas:

• uma parcela positiva, que consiste no valor presente dos
recebimentos das garantias;
• uma parcela negativa, que consiste no valor presente dos
tributos pagos até o final da concessão.

A seguir, apresenta-se o valor presente dos recebimentos líquidos
para a Eletrobrás, relacionados na documentação técnica, com
detalhamento das respectivas parcelas positiva e negativa,
valores estes associados à expectativa de início de efetivo
recebimento das garantias entre 2005 e 2009.
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Garantias Tributos Recebimento 
Líquido

Perda 
Financeira

(A) (B) ( C ) = (A - B) ( D ) = (C - 1.010)
2005 959 (480) 479 (531)
2006 879 (656) 223 (787)
2007 788 (805) (17) (1.027)
2008 658 (981) (323) (1.333)
2009 610 (1.021) (411) (1.421)
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Calculados a valor presente, os R$ 479 milhões só seriam
recebidos ao longo de toda a concessão, na hipótese remota da
execução judicial durar menos de 1 ano. A cada ano transcorrido
este valor seria reduzido pelo efeito conjunto do crescimento dos
tributos incidentes sobre a remuneração do saldo devedor não
resgatado, aliado à redução do recebimento das garantias de forma
que, conforme acima demonstrado, se a demanda judicial perdurasse
até 2009, o que teria grande probabilidade de ocorrer, o valor de
R$ 411 milhões negativos constantes do quadro acima significaria
o pagamento de tributos de R$ 1.021 milhões contra o recebimento
de R$ 610 milhões das garantias.

Pode-se observar que os tributos que seriam pagos até o final da
concessão produziriam perdas financeiras irrecuperáveis ao valor
do negócio para a Eletrobrás, perdas estas que cresceriam de
forma significativa quanto mais tardia fosse a data de início do
efetivo recebimento das garantias.
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3º Esclarecimento complementar - A Estrutura Comercial

A Investco S/A é proprietária da usina, realizando os
investimentos para sua construção, contabilizando a mesma no seu
ativo imobilizado. Para isto, estabeleceu os contratos de
financiamentos com os diversos credores para construção da sua
usina, sendo então responsável pelo pagamento do respectivo
serviço da dívida. 

As 4 empresas Lajeados são proprietárias de 99% da energia gerada
pela usina da Investco, e suas receitas são oriundas dos
contratos de longo prazo de comercialização de energia com
empresas distribuidoras. 

A receita da Investco é oriunda dos 4 contratos de arrendamento
com suas controladoras, a qual serve para cobrir apenas os custos
operacionais e o serviço da dívida, pois a Investco opera pelo
custo do serviço e não gera lucros; o lucro do negócio está nas
Lajeados. 

O valor contratual do arrendamento se ajusta anualmente à
cobertura financeira dos gastos operacionais e serviço da dívida.

O aumento ocorrido no serviço da dívida da Investco, ampliou o
valor do arrendamento, reduzindo o lucro das Lajeados, sem no
entanto afetar o resultado (lucro/prejuízo) da Investco.

Posicionamento da Eletrobrás

Quanto aos questionamentos da CGU (Solicitação de Auditoria N.º
175372/06):

(...)

• Na página 2, de que “Com relação à letra “c”, concordamos
com o Departamento Jurídico da ELETROBRÁS, quando este argumenta
que o resgate pode ser realizado mediante redução do capital da
INVESTCO, com base no art. 44, § 1º da Lei n.º 6.404, de
15/12/1976. Além disso, as empresas detentoras de ações
ordinárias da INVESTCO já se adequaram ao novo modelo
institucional do setor elétrico brasileiro (como se verá
adiante), o que permite, do ponto de vista jurídico, o resgate
das ações preferenciais de titularidade da ELETROBRÁS.”, a
Eletrobrás está de acordo com o posicionamento do seu
Departamento Jurídico de que legalmente os resgates poderiam ser
feitos pela redução de capital. No entanto, esta hipótese se
trata, em regra, de procedimento voluntário a ser adotado pela
empresa, sendo que as únicas hipóteses compulsórias, nas quais
não se enquadra o caso da Investco, são a não substituição dos
acionistas, no caso de reembolso de ações, ou no caso de não
haver compradores para as ações caídas em comisso. No caso do
procedimento voluntário, a redução dependerá de deliberação da
Assembléia Geral, na qual a Eletrobrás não teria como fazer valer
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sua intenção, uma vez que a sua participação, conforme já foi
dito, se limitava à ações preferenciais sem direito a voto.

No item “c” (“A argumentação da INVESTCO, consubstanciada por
parecer jurídico, de estar legalmente impedida de efetuar os
resgates pode levar a um contencioso de resultado e prazo
imprevisíveis”) o que gostaríamos de esclarecer é que não se está
colocando em dúvida o mérito do parecer do Departamento Jurídico
quanto à expectativa de sucesso da execução jurídica das
garantias, mas que sempre existe uma possibilidade, por mais
remota que seja, de não se realizar plenamente as expectativas de
uma ação judicial.

Cabe esclarecer, que a dúvida levantada pelo Relatório à
Diretoria Executiva em relação à execução das garantias, foi
quanto aos prazos da efetiva realização financeira das mesmas,
daí, a análise matemática de sensibilidade dos efeitos deste
prazo. Esta dúvida não contraria o parecer do Departamento
Jurídico, pois nenhuma expectativa de prazo de conclusão da ação
judicial consta do parecer, e nem poderia constar, por tratar-se
de uma variável não gerenciável pela Eletrobrás. 

 (...)

Na página 9, de que “A solução proposta pela ELETROBRÁS depende
do montante dos lucros auferidos pelas Lajeados, que poderão
ocorrer ou não. 

(...) ressaltamos que a reestruturação societária não teve como
objetivo dar condições à Investco de efetuar os resgates, pois
esta linha de negociação implicaria na reestruturação comercial
da concessão entre a Investco e as Lajeados perante seus sócios e
credores, e a aprovação da ANEEL. O fator fundamental na
reestruturação negociada foi a mudança de posição da Eletrobrás
de titular de ações de uma sociedade (Investco) que opera pelo
custo do serviço, para a posição de titular de ações das
sociedades controladoras geradoras de lucro, nas quais suas
receitas são oriundas de contratos de comercialização de energia
de longo prazo, dentro de um ambiente regulado por uma agência
atuante em manter o equilíbrio econômico-financeiro das
concessões. 

Nesta mudança de participação acionária, a Eletrobrás, ao trocar
a participação societária em uma sociedade não geradora de lucros
(Investco), que condicionou efetuar os resgates a um litígio, por
participações societárias em 4 empresas geradoras de lucros
(Lajeados), oriundos de contratos de longo prazo, melhorou a
qualidade econômica de seus investimentos. Além disto, aumentou a
diversificação dos seus investimentos, o que significa
tecnicamente a redução do risco global da carteira de negócios da
Eletrobrás.
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Complementarmente, para consolidar a garantia de efetivo
recebimento de dividendos oriundos das 4 empresas geradoras de
lucros, foram incorporadas cláusulas nos Acordos de Acionistas
que obrigam àquelas empresas à distribuição integral dos lucros
aos acionistas, impondo-se restrições à formação de reservas para
retenção de lucros, o que significa a redução do risco de efetivo
recebimento do retorno dos investimentos da Eletrobrás.

Além disto, transferiu o risco ambiental do empreendimento até
2011 para os sócios controladores das Lajeados, incluindo-se
cláusulas nos Acordos de Acionistas dispondo que os gastos
ambientais serão cobertos pelas suas parcelas de lucros nas
Lajeados. Com isto se eliminou o risco ambiental para a
Eletrobrás neste negócio até 2011.

De forma a poder interferir na administração futura do negócio,
também se incluiu nos Acordos de Acionistas com as Lajeados poder
de veto à Eletrobrás em alguns pontos essenciais de seu
interesse, sem contudo caracterizar-se poder de controle,  para
dar maiores garantias de efetiva realização das expectativas de
valores econômicos e financeiros. Com isto reduziu os riscos de
uma administração lesiva que ferisse aqueles pontos essenciais.
Podemos afirmar que o risco geral desta solução negociada se
coloca em menor nível, quando comparado às parcerias usuais
formuladas pelo Grupo Eletrobrás com o setor privado.

Para a Eletrobrás, a participação neste negócio, através de ações
preferenciais não regatáveis, se constitui em um risco suportável
e aderente quando comparado aos negócios realizados regularmente
em sociedades com o setor privado.”

ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA

Inicialmente, a ELETROBRÁS argumenta que a participação
minoritária na INVESTCO não lhe permitiria poder de controle, não sendo
possível interferir na gestão daquela empresa.

Discordamos do posicionamento da Holding, tendo em vista que as
atribuições do representante da ELETROBRÁS no Conselho de Administração
estão definidas na legislação retro mencionada (art. 142, III, da Lei
6.404/76).

Em resposta à versão preliminar deste Relatório, a ELETROBRÁS
prestou os seguintes esclarecimentos:

“Inicialmente, ressaltamos que o que impedia a interferência da
Eletrobrás na gestão da Investco, não era a participação
minoritária da Eletrobrás, mas sim a participação na forma de
preferencialista, sem direito a voto. Mas, ainda assim, nos
termos do parágrafo único do artigo 125 da Lei 6404/76, poderia
ter a Eletrobrás se manifestado, no caso de discordância com os
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atos de gestão assumidos pela empresa. Se não o fez, foi por
concordar com eles, conforme já esclarecido, uma vez terem sido
atos de gestão necessários à administração dos negócios da
Investco.

E, quanto às atribuições cabíveis ao Conselheiro de
Administração, dentre elas o citado dever de fiscalizar constante
do inciso III do artigo 142, novamente mencionado, informamos
que, conforme esclarecido no item anterior, o administrador agiu
rigorosamente dentro dos preceitos legais, uma vez que entendemos
que, mais uma vez: ” ... as dívidas não comprometeram os resgates
das ações, e mesmo que assim ocorresse as dívidas assumidas pela
Investco foram necessárias para a cobertura dos investimentos na
obra.”

Diante do exposto, remetemos o leitor às nossas considerações
anteriores (vide item “2.1 Análise da Negociação”).

A Empresa também argumenta que caberia a análise das expectativas
de retorno do empreendimento, a fim de avaliar a permanência no
negócio, no caso de ações não resgatáveis. Todavia, em se tratando de
ações resgatáveis, tal avaliação tornava-se desnecessária, já que havia
um calendário contratual de saída do empreendimento, através de
resgates, com remuneração pré-fixada. 

Discordamos mais uma vez, pois se a INVESTCO deixou de efetuar os
resgates, caberia avaliar a permanência da ELETROBRÁS no negócio.

Em resposta à versão preliminar deste Relatório, a ELETROBRÁS
prestou os seguintes esclarecimentos:

“A Eletrobrás mantém a argumentação de que a rentabilidade
esperada das ações resgatáveis não precisaria de avaliação para
permanência no negócio por terem remuneração pré-fixada (IGPM +
12% a.a.), pois o argumento se restringiu à rentabilidade
esperada do negócio. Concordamos com o representante da CGU que a
partir do momento que a Investco deixou de efetuar os resgates a
avaliação de permanecer tornou-se necessária, o que de fato foi
feito, resultando na indicação para reestruturação do negócio”.

Ocorre que, a reestruturação do negócio implica na assunção de
riscos por parte da ELETROBRÁS, tendo em vista que depende do montante
dos lucros auferidos pelas Lajeados (que poderão ocorrer ou não). 

Prossegue a Empresa argumentando que o fator fundamental na
reestruturação societária da INVESTCO foi a mudança de posição da
ELETROBRÁS de titular de ações de uma sociedade que opera pelo custo do
serviço (INVESTCO) para a posição de titular de ações das sociedades
controladoras (geradoras de lucros, oriundos de contratos de longo
prazo), melhorando assim a qualidade econômica do investimento. Argüi
também que aumentou a diversificação dos seus investimentos, reduzindo
desse modo o risco global da carteira de negócios da Holding. 
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O argumento acima contradiz a própria justificativa da
ELETROBRÁS, já que “o aumento ocorrido no serviço da dívida da INVESTCO
ampliou o valor do arrendamento, reduzindo o lucro das Lajeados”. Por
outro lado, já foi demonstrado que nada impede as Lajeados de
realizarem aportes de capital na INVESTCO, de modo a resgatar as ações
de titularidade da ELETROBRÁS. Concluímos assim que não houve melhora
na qualidade econômica do investimento, oriunda da troca de ações.

Em resposta à versão preliminar deste Relatório, a ELETROBRÁS
prestou os seguintes esclarecimentos:

“Realmente, no que pese a assertiva da CGU de que nada impediria
as controladoras da Investco (CEB Lajeado, REDE Lajeado, EDP
Lajeado e Paulista Lajeado) de realizarem aportes de capital na
empresa e assim permitir que aquela sociedade efetuasse os
resgates, no entanto, ressaltamos que não há imposição legal ou
sequer havia previsão nem no Estatuto ou no Acordo de Acionistas
que obrigasse as sociedades controladoras da Investco a aportar
recursos com objetivo desta última efetuar os resgates. Este ato,
sem dúvida, precisaria ser um ato voluntário por parte daquelas
sociedades, o que não ocorreu. 

O argumento “a troca de ações ... melhorou assim a qualidade
econômica do investimento” não contradiz que “o aumento ocorrido
no serviço da dívida da Investco ampliou o valor do arrendamento,
reduzindo o lucro das Lajeados”, pois como as empresas Lajeados
não tinham obrigação para efetuar os resgates, somente após a
troca de ações resgatáveis por não resgatáveis é que a Eletrobrás
passou a ter direitos societários sobre os lucros das Lajeados.

Antes, o direito legal da Eletrobrás sobre as receitas das
Lajeados só se configuraria através da  execução judicial das
garantias, porém com expressivas perdas financeiras
irrecuperáveis. 

Desta forma, antes da negociação, as únicas opções possíveis a
serem consideraradas como solução eram:

• permanecer com as ações resgatáveis na Investco, que não
tinha capacidade financeira estrutural para os resgates, os quais
só poderiam ser concretizados pela execução judicial das
garantias sobre as receitas das Lajeados, porém com expressivas
perdas financeiras irrecuperáveis; 

• trocar pelas ações não resgatáveis das Lajeados, que apesar
dos investimentos não previstos originalmente, assim como dos
recursos de terceiros necessários adicionais, são empresas
lucrativas, com geração de caixa para pagar dividendos,
diferentemente da Investco.
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Mantemos então, a assertiva de que a mudança de posição da
Eletrobrás de preferencialista da Investco para preferencialista
das Lajeados melhora, inequivocamente, a qualidade econômica do
investimento da Eletrobrás, afirmação esta, reforçada pelos
aspectos objetivos evidenciados a seguir:

• Como preferencialista da Investco, a Eletrobrás reconhecia em
seu ativo, como um direito realizável, a remuneração dos aportes
de recursos, sem que houvesse a contrapartida do reconhecimento
deste mesmo valor como uma obrigação exigível no passivo da
Investco;

• As ações resgatáveis provocavam o pagamento mensal e antecipado
de tributos pela Eletrobrás, contra a expectativa de recebimento
de resgates anuais posteriores ao pagamento dos tributos; esta
situação não mais existe uma vez que a Eletrobrás agora recebe
dividendos já líquidos de tributos;

• A Investco é uma sociedade que não gera lucros, pois foi
estruturada para operar comercialmente pelo custo do serviço; as
Lajeados geram lucros, oriundos de receitas operacionais
estáveis, pois estas são lastreadas por contratos de venda de
energia de longo prazo, em um ambiente regulado, o que é
considerado a forma mais segura de comercialização de energia
pelos agentes setoriais. Desde 2004, com a usina já em operação
comercial plena, as Lajeados apresentaram lucro, conforme
informações já prestadas à CGU;

• Sob o ponto de vista do caixa, a perspectiva de recebimento dos
resgates na Investco era através da execução das garantias pela
via judicial, com expressivas perdas financeiras irrecuperáveis;
agora, o recebimento dos dividendos das Lajeados depende apenas
da regularidade, já observada em suas recentes demonstrações
financeiras, dos recebimentos da venda de energia das Lajeados,
contratada no longo prazo.

• Como preferencialista da Investco a Eletrobrás pagou R$ 556,2
milhões de tributos, a valor presente de 30/04/2005, sem receber
qualquer valor de resgate; agora, como preferencialista das
Lajeados, a Eletrobrás receberá mais de R$ 33 milhões de
dividendos, juros sobre o capital próprio e partes beneficiárias,
fora o ganho patrimonial de reservas, em 2006, relativos ao
exercício de 2005.

• Como preferencialista da Investco a origem dos recebimentos da
Eletrobrás era apenas uma sociedade; agora, são as quatro
empresas Lajeados, com controladores distintos. Considerando a
teoria de carteiras de investimentos, a Eletrobrás aumentou a
diversificação dos seus investimentos, o que tecnicamente
representa uma redução do risco global da carteira de negócios da
empresa.”
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Diante do exposto, remetemos o leitor aos nossos comentários
anteriores (vide itens 1.2 Análise Tributária e 2.1 Análise da
Negociação).  

Por fim, a Holding aduz que foram incorporadas cláusulas nos
Acordos de Acionistas que obrigam as controladoras da INVESTCO à
distribuição integral dos lucros aos acionistas, impondo-se restrições
à formação de reservas para retenção de lucros, significando a redução
do risco de efetivo recebimento do retorno do investimento da
ELETROBRÁS.

Em que pesem as medidas adotadas pela Empresa, mantemos nossa
argumentação no sentido de que esses novos acordos somente serão
vantajosos para a ELETROBRÁS na medida em que as Lajeados obtenham
lucros e que tais lucros sejam significativos (o que pode ocorrer ou
não). 

Em resposta à versão preliminar deste Relatório, a ELETROBRÁS
prestou os seguintes esclarecimentos:

“Os argumentos relacionados à ocorrência de lucros já foram
esclarecidos anteriormente.

Conforme já informado ao representante da CGU, as empresas
Lajeados vêm gerando lucros nos últimos exercícios, pois são
titulares de contratos de venda de energia de longo prazo, em um
ambiente altamente regulado, o que é considerada a forma mais
segura de comercialização de energia. Os lucros esperados (grifo
nosso) das Lajeados além de crescentes pela redução do serviço da
dívida da Investco, também são significativos pois deverão
permitir à Eletrobrás, com a sua participação nas Lajeados,
atingir uma rentabilidade real para o acionista  de 7,7% a.a.
(líquida de impostos). Esta é a taxa de desconto real que foi
combinada com variações anuais do IGPM de 5% a.a. para cálculo do
valor presente de R$ 1.010,9 milhões no Anexo 4 da informação
técnica DFI-227/2005 (enviamos pela presente uma planilha
discriminando este cálculo, onde as parcelas do recebimento total
de 2005 a 2032, a valor presente, e do recebimento da
perpetuidade, a valor presente, foram revistos sem alterar o
total de R$ 1010,9 milhões)”.

Diante do exposto, remetemos o leitor aos nossos comentários
anteriores (vide item 2.1 Análise da Negociação). Tendo em vista
o prazo dado para o enceramento dos trabalhos (30/06/2006), não
foi possível analisar a referida planilha.

Os demais argumentos contidos na justificativa da ELETROBRÁS são
conexos aos comentários precedentes.    
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Solicitamos à ELETROBRÁS que enviasse as Resoluções da Diretoria
Executiva e/ou Atas de Reunião do Conselho de Administração em que
constam a nomeação do(s) representante(s) da Empresa no Conselho de
Administração da INVESTCO, ao longo da vigência do Acordo de Acionistas
datado de 31/07/1998. Em resposta, a Empresa enviou somente a
documentação relativa ao exercício de 2006 (RES-176/2006, de
14/02/2006).  

RECOMENDAÇÕES:

a) Instaurar a competente Tomada de Contas Especial, conforme
estabelece o art. 8º da Lei n.º 8.443, de 16/07/1992, considerando
que:

a.1) As ações de titularidade da ELETROBRÁS na INVESTCO S/A não foram
resgatadas.

a.2) Segundo os dados da ELETROBRÁS, a execução das garantias previstas
no acordo de acionistas da INVESTCO S/A implica na recuperação de menos
da metade do valor do negócio.

a.3) A reestruturação societária implica na assunção de riscos por
parte da Holding. 

b) Enviar à CGU-Regional/RJ o fluxo de caixa real da citada empresa no
período 1998-2005.

c) Realizar auditoria nos custos de construção/ambientais da UHE Luís
Eduardo Magalhães. 

d) Consultar a Secretaria da Receita Federal quanto ao pagamento do
Imposto de Renda, CSLL, PIS e COFINS, incidentes sobre a valorização
das ações de titularidade da ELETROBRÁS na INVESTCO S/A.  

6 GESTÃO PATRIMONIAL 

6.1 SUBÁREA - INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO 

6.1.1 ASSUNTO - EXISTÊNCIAS FÍSICAS 

6.1.1.1 INFORMAÇÃO: (022) 
 

Por meio do Ofício n.º 20.068/2005/CGU-PR, de 12/08/2005, a CGU
solicitou à ELETROBRÁS o envio do relatório conclusivo elaborado pelo
Grupo de Trabalho constituído para analisar alternativas que
viabilizassem o funcionamento da Empresa em sede única.                   
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Este relatório (Resolução n.º 454, de 15/06/2004) apresentou a
seguinte recomendação:

                                                             
"Em virtude das informações até aqui apresentadas, o Grupo de

Trabalho(...) aponta o Edifício Serrador Astória como sendo a única
alternativa a preencher cumulativamente os requisitos de área
privativa, localização e preço compatível com o valor de mercado,
revelando-se, também, a opção de menor prazo para o equacionamento das
precárias condições administrativas em que se encontra a ELETROBRÁS,
agravadas com o sinistro ocorrido há mais de um ano em suas
dependências."                                                            

Com relação ao valor do referido imóvel, a Empresa apensou quatro
avaliações, conforme segue:

                                               
 a) Caixa Econômica Federal - R$ 83.900.811,96 (12/04/2005);               

 b) CB RICHARD ELLIS - R$ 126.000.000,00 (15/04/2005);                     

 c) Empresa Brasileira  de  Estudos de Patrimônio - R$ 129.000.000,00
(26/04/2005);                                                             

 d) Urbano Métrica - R$ 141.500.000,00 (28/04/2005).                       

 
A empresa BI Invest Ltda., na qualidade de representante da

SERRADOR RIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., proprietária do
imóvel em tela, apresentou à ELETROBRÁS uma proposta de venda no valor
de R$ 120.000.000,00 em 216 parcelas iguais e consecutivas de R$
1.258.358,00, com 12 meses de carência e corrigidas pelo IGP-M/FGV.       

Consta na referida proposta que a ELETROBRÁS não se opõe à
contratação de operação de securitização do contrato de compra e venda
junto ao mercado de capitais brasileiro.                                           

Segundo informou a Empresa (CTA-PR-8377/2005, de 08/08/2005), o
Conselho de Administração ainda não se pronunciou sobre o assunto.

7 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
                                            
7.1 SUBÁREA - MOVIMENTAÇÃO
                                           
7.1.1 ASSUNTO - QUANTITATIVO DE PESSOAL
 
7.1.1.1 INFORMAÇÃO: 

Verificamos o quantitativo de pessoal da Empresa em 31/12/2004 e
31/12/2005, conforme quadro demonstrativo a seguir:
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QUADRO IV
31/12/2004 31/12/2005

DIRETORIA QUANTITATIVO QUANTITATIVO

DA 265 254
DE 215 212
DF 147 141
DP 130 121
PR 108 122
QSPE 37 36
CEDIDOS 57 53

TOTAL 959 939

O quadro demonstra uma diminuição de 20 empregados no
quantitativo de pessoal da Companhia, que fechou o exercício de 2005
com 939 empregados, quantitativo este abaixo do limite máximo
estabelecido pela Portaria nº 1.139/MPOG, de 30/10/2001, que é de 996
empregados.

7.1.1.2 INFORMAÇÃO: 

No exercício 2005 a Eletrobrás procedeu à admissão de 16
empregados, sendo que 15 já se encontram cadastrados no SISACNet,
aguardando parecer do Controle Interno. Quanto aos 36 atos de
desligamentos ocorridos no mesmo período, verificamos que estão
devidamente cadastrados no SISACNet e que já foram encaminhados para
exame do TCU.

7.1.2 ASSUNTO - MOVIMENTAÇÃO ENTRE - ÓRGÃOS/ENTIDADES               

7.1.2.1 CONSTATAÇÃO: 

Aprovação pela Eletrobrás de cessão de empregados requisitados,
sem a autorização formal dos respectivos órgãos de origem.

Verificamos que, em 31/12/2005, havia na Companhia um total de 53
empregados cedidos sem ônus para a Eletrobrás, e 128 empregados
requisitados, com ônus para a Eletrobrás, sendo que 09 desses foram
posteriormente cedidos, sem a autorização formal dos respectivos órgãos
de origem, a outros órgãos/entidades, com ônus para o novo cessionário.



36

Os quadros a seguir resumem as  cessões e requisições efetivadas, bem
como os órgãos/entidades envolvidos.

QUADRO V - CESSÃO DE PESSOAL
CEDENTE CESSIONÁRIO QUANTITATIVO
Eletrobrás Boa Vista

Energia
03

Eletrobrás Lightpar 02
Eletrobrás Chesf 02
Eletrobrás ANTT 03
Eletrobrás Cepel 04
Eletrobrás CMELBR 08
Eletrobrás Eletronorte 10
Eletrobrás Pref.RJ 01
Eletrobrás Eletros 02
Eletrobrás MME 02
Eletrobrás CEEE 01
Eletrobrás Empresa de

Pesq.
Energética

02

Eletrobrás Furnas 01
Eletrobrás Eletronuclear 03
Eletrobrás CBEE 01
Eletrobrás Ceron 02
Eletrobrás ANP 01
Eletrobrás Gov. Est. RJ 01
Eletrobrás UFRJ 01
Eletrobrás ASPE 01
Eletrobrás Ass. Leg.

Est. CE
01

Eletrobrás Cepisa 01
TOTAL CEDIDOS 53

QUADRO VI - REQUISIÇÃO DE PESSOAL
Eletronuclear Eletrobrás 30
Chesf Eletrobrás 06
Eletroacre Eletrobrás 02
CEEE Eletrobrás 01
CEAL Eletrobrás 01
Celesc Eletrobrás 02
Furnas Eletrobrás 05
CEA Eletrobrás 01
Cepisa Eletrobrás 04
Gov. Est. RS Eletrobrás 01
Nuclep Eletrobrás 01
Refap Eletrobrás 01
Eletronorte Eletrobrás 23
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Cepel Eletrobrás 20
UFRJ Eletrobrás 03
Itaipu Eletrobrás 16
Eletrosul Eletrobrás 05
Ceron Eletrobrás 06
TOTAL
REQUISITADOS

128

QUADRO VII - CESSÃO DE PESSOAL REQUISITADO
ÓRGÃO DE
ORIGEM

CESSIONÁRIO/
CEDENTE

NOVO 
CESSIONÁRIO

QUANTITATIVO

Refap Eletrobrás CGTEE 01
Eletronorte Eletrobrás MME 01
Cepel Eletrobrás MME 01
UFRJ Eletrobrás Cepel 01
Itaipu Eletrobrás Cemig 01
Eletrosul Eletrobrás MME(2) e

Cepel(1)
03

Ceron Eletrobrás Copisa 01
TOTAL 09

ATITUDE DO(S) GESTOR(ES):

O Gestor não adotou as medidas cabíveis no sentido de comunicar e
solicitar a autorização aos órgãos de origem para a referida
movimentação de empregados. 

CAUSA:

Inexistência na Empresa de normativo que trate desse tipo
específico de movimentação. 

JUSTIFICATIVA:

Indagada a respeito da autorização do órgão de origem do
empregado para a efetivação de sua cessão pela Eletrobrás, bem como do
normativo regulador desse tipo de movimentação, o Gestor informou:

“Não dispomos de documentação do órgão de origem autorizando a
Eletrobrás em ceder o pessoal por ela requisitado.”  

ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA:

A justificativa apresentada ratifica a impropriedade apontada.

RECOMENDAÇÃO:

a) Que a Eletrobrás, na ausência de normativo que regule a matéria, se
exima de aprovar a cessão de empregados por ela requisitados;
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b) Que a Eletrobrás providencie a elaboração de normativo que embase a
cessão de empregados requisitados.

c) Que a Eletrobrás oficie as entidades de origem desses empregados,
objetivando dar conhecimento de sua localização atual, bem como de
obter a anuência formal para a continuidade da cessão.  

7.1.2.2 CONSTATAÇÃO: 

Inadimplência de cessionárias com custos de cessão.

Com relação ao ressarcimento pelas cessionárias dos custos dos
empregados cedidos, inclusive auxílio-alimentação, a ELETROBRÁS, por
meio do Memorando DFF-170/2006, de 01/06/2006, disponibilizou o
relatório de inadimplência, a seguir demonstrado:

QUADRO VIII
EMPRESA VALOR (R$) OBSERVAÇÕES
CÂMARA LEGISLATIVA
DO DISTRITO
FEDERAL

19.951,79  1)Débitos em controvérsia.
O DFF está analisando a documentação
comprobatória do pagamento do valor em
questão, enviada pela Câmara
Legislativa.
2)Não há cessão de empregados em vigor.

SEINPE 54.338,98 1)Valor pendente.
O DFF encaminhou, em 04/02/2004, o fax
de cobrança n.º DFFO-160/2004. Em
12/08/2004, a SEINPE foi incluída pela
ELETROBRÁS no CADIN.
Em 23/01/2006, foi encaminhado fax
cobrança n.º DFFO-127/2006 e em
03/02/2006, fax n.º DFFO-202/2006.
A Eletrobrás continua aguardando o
posicionamento da empresa. 
2)Não há cessão de empregados em vigor.  

CPRM 4.808,55 1)Débitos em controvérsia.
De acordo com o Memo-DAHP-316/2004, de
04/08/2004, o Depto. Jurídico da
ELETROBRÁS emitiu parecer contrário à
glosa efetuada pela CPRM.
Em 16/08/2004, o DFF encaminhou a
correspondência CTA-DFFO-7637,
solicitando regularização imediata do
débito.
Em 31/03/2005, a CPRM encaminhou Carta
n.º 95/DERHU/2005 em resposta à CTA-DFF-
335/2005 informando que a Consultoria
Jurídica entende que a rubrica (4/12
avos de participação nos lucros) não se
trata de verba salarial/remuneratória.
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O assunto, objeto do memo-DFF-166/2006,
datado de 29/05/2006, está sob análise
da Consultoria Jurídica desta empresa.
2)Não há cessão de empregados em vigor.

ANTT 19.341,36 1)Débitos em controvérsia.
Em 16/08/2004 o DFF encaminhou a
correspondência CTA.DFFO-7636,
solicitando a regularização imediata do
débito.
Em 01/09/2004, a ANTT, por meio do
Ofício n.º 167/04-SUADM questionou a
cobrança em questão.
O referido fato foi submetido à
apreciação do DAH, por meio do Memorando
DFF-277/2004, de 10/09/2004. A
Eletrobrás está aguardando
posicionamento do DAH.
2)Há 03 cessões de empregados em vigor. 

SINERGIA 90.674,19 1)Valor pendente.
Através da RES-507/2004, de 13/07/2004,
foi autorizada moção por parte da
ELETROBRÁS quanto à dívida da SINERGIA.
O assunto está sob responsabilidade do
Departamento Jurídico da Eletrobrás.
2)Não há cessão de empregados em vigor.

ELETRONORTE 973.816,68 1)Valor pendente.
Em 09.01.2006, foi encaminhado o fax
cobrança n.º DFFO-071/2006 e em
03/02/2006, fax n.º DFFO-204/2006. A
última solicitação de regularização foi
realizada por meio de e-mail, em
25/05/2006.
2)Há 10 cessões de empregados em vigor.

ELETRONUCLEAR 13.146,28 1)Débitos em controvérsia.
Última cobrança efetuada por meio da
carta DFFO-5867/2006, de 22/05/2006.
2)Há 03 cessões de empregados em vigor.

MME 8.321,77 1)Valor pendente.
Em 19/05/2005, foi encaminhado fax
cobrança n.º DFFO-824/2005.

A ELETROBRÁS está aguardando o
posicionamento do MME.
2)Há 02 cessões de empregados em vigor.   

ALEC 5.333,64 1)Valor pendente.
Em 18/08/2004, o DFF encaminhou fax
cobrança n.º DFFO-1.058/2004, e em
01/02/2005 e 25/04/2005, foram
encaminhados os faxes de cobrança n.º
DFFO-159/04 e 682/05, respectivamente.
Em 23.01.2006, foi encaminhado fax n.º
DFFO-127/2006.
 A ELETROBRÁS está aguardando a
regularização.
2)Há 01 cessão de empregado em vigor.



40

CGTEE 88.574,69 1)Valor pendente.
A última solicitação de regularização
foi realizada por meio de e-mail, em
25/05/2006.
2)Não há cessão de empregados em vigor. 

  

ATITUDE DO(S) GESTOR(ES):

Conforme demonstrado no relatório de inadimplência, o gestor vem
adotando providências no sentido de regularizar os débitos.

CAUSA:

Conforme demonstrado no relatório de inadimplência, há situações
em que os débitos estão sendo discutidos com as cessionárias e outras
em que os valores estão simplesmente pendentes de regularização.

JUSTIFICATIVA:

Conforme relatório de inadimplência.

ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA: 

A justificativa apresentada não elide a impropriedade apontada.

RECOMENDAÇÃO:

a) Nos casos da Eletronorte, MME, ALEC, ANTT e Eletronuclear, com
débitos pendentes ou em controvérsia, e com cessões em vigor,
recomendamos que a Eletrobrás encaminhe correspondência aos
cessionários estabelecendo prazos finais para a regularização dos
débitos, findo os quais as cessões deverão ser canceladas, com o
retorno imediato dos empregados, conforme estabelecido na Norma
da empresa ERH-06.

b) Nos casos do SINERGIA, SEINPE e CGTEE, com débitos pendentes e
sem cessões em vigor, recomendamos que a Eletrobrás adote as
providências cabíveis para a realização de cobranças judiciais,
bem como, a exemplo do que já foi feito para o SEINPE, proceda a
inscrição no CADIN desses cessionários.

c) Nos demais casos, CPRM e Câmara Legislativa do DF, com débitos em
controvérsia e sem cessões em vigor, recomendamos que a
Eletrobrás ultime providências no sentido de finalizar as
discussões em andamento com as cessionárias, finda as quais, em
caso de não regularização do débito, a empresa deverá adotar as
mesmas providências mencionadas no item b) acima.       

                                                                        
7.1.3 ASSUNTO - RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E ADMISSÃO                    
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7.1.3.1 INFORMAÇÃO:                                               

A ELETROBRÁS autorizou a contratação da Fundação de Apoio à
Universidade Federal do Rio de Janeiro para a realização de Concurso
Público destinado ao provimento de 79 vagas, além da formação de
cadastro de reserva (RES-725/2005, de 30/08/2005). O correspondente
Edital foi publicado no DOU de 27/10/2005.  

7.2 SUBÁREA - REGIME DISCIPLINAR
                                     
7.2.1 ASSUNTO - PROCESSOS DE SINDICÂNCIAS
                           
7.2.1.1 INFORMAÇÃO: 
                                                  

Conforme Relatório de Correição, constante do Processo de
Prestação de Contas da Entidade, houve apenas um processo de
sindicância, no âmbito da Eletrobrás, no exercício de 2005, a saber:

Ato Instaurador da Comissão de Sindicância: Resolução n.º
833/2005 da Diretoria Executiva.

Fato sob Apuração: apurar responsabilidade referente à perda de
prazo na ação ordinária n.º 99.1000581-6, que culminou com a
determinação de alienar ações preferenciais da Companhia de Transmissão
de Energia Elétrica Paulista, de propriedade da Eletrobrás.

Situação do processo: concluído

Conclusão: a Comissão de Sindicância concluiu pela culpa sem dolo
dos empregados envolvidos. Em decorrência, foram destituídos e
transferidos o gerente da Unidade Contencioso, do Departamento Jurídico
da Eletrobrás, assim como o advogado que atuou no referido processo. 

7.3 SUBÁREA - SEGURIDADE SOCIAL 
                                     
7.3.1 ASSUNTO - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 
                           
7.3.1.1 INFORMAÇÃO: 

A Fundação Eletrobrás de Seguridade Social – ELETROS é uma
entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos,
instituída pela Eletrobrás em 1971. A ELETROS administra um plano na
forma de benefício definido - BD, patrocinado pela Eletrobrás, pelo
CEPEL e pela própria ELETROS. Atualmente, encontram-se em andamento
ações com vista à substituição do plano BD por um plano de contribuição
definida - CD, já aprovado pela Diretoria Executiva da Eletrobrás, pelo



42

Conselho de Administração e pela Secretaria de Previdência Complementar
- SPC. 

Conforme quadro demonstrativo dos repasses realizados à ELETROS
no exercício 2005, o total transferido pela patrocinadora Eletrobrás à
Eletros, a título de contribuições normais (inclusive 13° Salário e
Sobrecarga Administrativa), foi de R$ 7.036.979,83 (sete milhões,
trinta e seis mil, novecentos e setenta e nove reais e oitenta e três
centavos), idêntico ao valor repassado relativo à parcela dos
participantes do Plano Eletros, indicando, portanto, o cumprimento ao
disposto no art. 202, § 3° da Constituição Federal e no art. 21 da Lei
Complementar 109/2001, no que tange à obrigatoriedade das contribuições
normais do patrocinador não exceder às dos segurados (regra de
paridade). 

QUADRO IX - PLANO ELETROS – CONTRIBUIÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2005

MÊS
PATROCINADORA
(R$)

PARTICIPANTES
(R$)

Janeiro 577.105,12 577.105,12
Fevereiro 518.654,37 518.654,37
Março 489.530,25 489.530,25
Abril 496.482,92 496.482,92
Maio 484.436,57 484.436,57
Junho 607.913,07 607.913,07
Julho 562.085,62 562.085,62
Agosto 536.765,20 536.765,20
Setembro 527.757,49 527.757,49
Outubro 531.778,46 531.778,46
Novembro 540.231,52 540.231,52
Dezembro 569.115,63 569.115,63
13º
Salário

595.123,61 595.123,61

TOTAL 7.036.979,83 7.036.979,83

7.3.1.2 CONSTATAÇÃO: 

Dívidas em atraso da Eletrobrás junto à ELETROS.

Por meio das Demonstrações Contábeis da Eletros – 31/12/2005 - e
do Demonstrativo dos Resultados de Avaliação Atuarial do Plano de
Benefícios – 2005, verificamos a existência, em 31/12/2005, de débitos
da Eletrobrás/Cepel com a Eletros no valor total em torno de R$
52.451.000,00 (cinquenta e dois milhões, quatrocentos e cinquenta e um
mil reais), sendo  R$ 52.025.000,00 (cinquenta e dois milhões e vinte e
cinco mil reais) referentes a “Operações Contratadas”, dos quais,
aproximadamente R$ 28.736.000,00(vinte e oito milhões e setecentos e
trinta e seis mil reais) com a Eletrobrás, e R$ 426.000,00(quatrocentos
e vinte e seis mil reais)referentes a “Contribuições Extraordinárias em
Atraso”, dos quais, aproximadamente R$ 117.500,00 (cento e dezessete
mil e quinhentos reais) de responsabilidade da Eletrobrás.
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Fato relevante a se destacar refere-se ao registro, em
31/12/2005, em conta de provisão para perdas, do montante aproximado de
R$ 3.860.000,00 (Três milhões, oitocentos e sessenta mil reais) (90% do
valor das dívidas) relativo a dívidas não pagas pelas patrocinadoras
Eletrobrás/Cepel, basicamente relacionadas com a concessão de
aposentadorias antecipadas em face de tempo de serviço especial,
conforme a seguir discriminado:

QUADRO X

PATROCINADORAS CONTRIBUIÇÕES EM
ATRASO (R$)

Eletrobrás 1.175.000,00

Cepel 3.111.000,00

Provisão para
perdas

(3.860.000,00)

Dívida em
31/12/2005

426.000,00

Em consulta às Demonstrações Contábeis da Eletrobrás, findas em
31/12/2005, verificamos que consta no passivo circulante, sob o título
“Previdência Complementar”, o valor de R$ 26.439 mil e no exigível a
longo prazo, sob o mesmo título, o valor de R$ 2.827 mil, os quais se
referem somente às “Operações Contratadas” acima mencionadas, entre a
Eletros e a Eletrobrás.

ATITUDE DO(S) GESTOR(ES):

O gestor não providenciou o saneamento dos valores contratados em
atraso, nem registrou o reconhecimento das dívidas relativa às
“Contribuições Extraordinárias em Atraso” em suas Demonstrações
Contábeis.

CAUSA:

Falhas nos controles das dívidas junto à Eletros.

JUSTIFICATIVA:

Apesar de solicitada, não foi apresentada.

ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA:

Não houve justificativa

RECOMENDAÇÃO:

A Eletrobrás deverá adotar as providências cabíveis no sentido de
sanar as dívidas contratadas em atraso, bem como se pronunciar quanto
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ao reconhecimento ou não da dívida relativa às “Contribuições
Extraordinárias em Atraso” com vistas a equacioná-la.

7.3.1.3 CONSTATAÇÃO: 

Previsão de migração dos empregados do plano BD para o plano CD
da Eletros, com regras que contrariam a legislação vigente.

a) Verificamos que nas regras de migração dos participantes do plano
BD para o plano CD da Eletros, constantes dos seus respectivos
Regulamentos, a transferência do direito acumulado dos participantes,
não é condicionada à obrigatoriedade de cessação do vínculo
empregatício com a patrocinadora,  o que contraria o art. 14 da Lei
Complementar 109/2001, que assim dispõe:

“Art. 14. Os planos de benefícios deverão prever os
seguintes institutos, observadas as normas estabelecidas
pelo órgão regulador e fiscalizador:

(...)

II- portabilidade do direito acumulado pelo participante
para outro plano;

(...)

Parágrafo 1º Não será admitida a portabilidade na
inexistência de cessação do vínculo empregatício do
participante com o patrocinador.”

b) Ademais, verificamos que os parágrafos 1º e 2º do art. 61 do
Regulamento do Plano BD, que atribuem à Eletrobrás (patrocinadora-
instituidora) a responsabilidade exclusiva de saldamento de possíveis
déficits apurados no plano BD, tanto após seu fechamento, quanto após o
encerramento do prazo para migração para o plano CD, afrontam o art. 21
da Lei Complementar 109/2001, que assim reza:

“Art. 21. O resultado deficitário nos planos ou nas
entidades fechadas será equacionado por patrocinadores,
participantes e assistidos, na proporção existente entre as
suas contribuições, sem prejuízo de ação regressiva contra
dirigentes e terceiros que deram causa a dano ou prejuízo à
entidade de previdência complementar.

§ 1o O equacionamento referido no caput poderá ser feito,
dentre outras formas, por meio do aumento do valor das
contribuições, instituição de contribuição adicional ou
redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as
normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador.
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§ 2o A redução dos valores dos benefícios não se aplica aos
assistidos, sendo cabível, nesse caso, a instituição de
contribuição adicional para cobertura do acréscimo ocorrido
em razão da revisão do plano.

§ 3o Na hipótese de retorno à entidade dos recursos
equivalentes ao déficit previsto no caput deste artigo, em
conseqüência de apuração de responsabilidade mediante ação
judicial ou administrativa, os respectivos valores deverão
ser  aplicados  necessariamente na  redução proporcional das
contribuições devidas ao plano ou em melhoria dos
benefícios.”

c) Finalizando, observamos as seguintes impropriedades no
Regulamento do Plano CD:

1. Previsão de resgate de parcela dos saldos das Contas Básicas de
Patrocinador (contribuições do patrocinador), constante do inciso II do
art. 15 do Regulamento, não incluída no inciso III do art. 14 da Lei
Complementar 109/2001, que assim dispõe:

“Art. 14. Os planos de benefícios deverão prever os
seguintes institutos, observadas as normas estabelecidas
pelo órgão regulador e fiscalizador:

(...)

 III - resgate da totalidade das contribuições vertidas ao
plano pelo participante (grifo nosso), descontadas as
parcelas do custeio administrativo, na forma regulamentada”.
(...).” 

2. Criação de direitos de migração, constantes dos arts. 43, 44 e 45 do
Regulamento, incompatíveis com a Lei Complementar 109/2001, conforme
descritos a seguir:

“Art. 43 – A todos os participantes que migrarem dentro do
prazo previsto no art. 41, ficam assegurados os seguintes
direitos de migração: 

I – Direito n.º 1:

Ter o limite de 90% (noventa por cento) previsto no art. 15
inciso II elevado para 100% (cem por cento);”

Comentário: este direito se refere à possibilidade de resgate das
contribuições do patrocinador, mencionada no subitem 1 acima,
contrariando o inciso III do art. 14 da Lei Complementar 109/2001.
(...).

“(...)
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Art. 44 – Aos participantes não-optantes pelo Vesting no
Plano de Benefícios de origem na data da migração para este
Plano, ficam assegurados os seguintes direitos:
(...)

III-Direito n.º 8:

Optar por, no lugar dos Direitos n.º 6 e n.º 7, receber o
seguinte saldamento de seus direitos através da garantia de
recebimento de um Benefício Proporcional Diferido Saldado –
BPDS-I, nas seguintes condições:
(...).”

Obs.: Vesting é a denominação anterior para o instituto do Benefício
Proporcional Diferido – BPD.

Comentário: O direito ao Benefício Proporcional Diferido – BPD,
previsto no inciso I do art. 14 da Lei Complementar 109/2001, a seguir
transcrito, está condicionado à cessação do vínculo empregatício com o
patrocinador, o que não é o caso do BPDS-I, uma vez que esse benefício
é também aplicável aos participantes ativos. 

“Art. 14. Os planos de benefícios deverão prever os
seguintes institutos, observadas as normas estabelecidas
pelo órgão regulador e fiscalizador:

I - benefício proporcional diferido, em razão da cessação do
vínculo empregatício com o patrocinador ou associativo com o
instituidor antes da aquisição do direito ao benefício
pleno, a ser concedido quando cumpridos os requisitos de
elegibilidade”;

ATITUDE DO(S) GESTOR(ES):

O gestor aprovou os Regulamentos dos planos BD e CD, os quais,
posteriormente, foram aprovados pela Secretaria de Previdência
Complementar.

CAUSA:

Inobservância de preceitos legais que regem a matéria.

JUSTIFICATIVA:

Por meio de e-mail, datado de 09/06/2006, a empresa apresentou as
seguintes justificativas:

Para os questionamentos do item a): 

“De acordo com o disposto no art. 5º da L.C. 109/2001, as
EFPC somente poderão instituir e operar planos de benefícios
para os quais tenham autorização específica, segundo as
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normas aprovadas pelo órgão regulador e fiscalizador,
conforme disposto nessa L.C.

O art. 74 da mesma L.C. 109/2001, prevê que até que seja
publicada a lei de que trata o art. 5º, acima mencionado, as
funções do órgão regulador e do órgão fiscalizador serão
exercidas pelo Ministério da Previdência e Assistência
Social, por intermédio, respectivamente, do Conselho de
Gestão da Previdência Complementar (CGPC) e da Secretaria de
Previdência Complementar (SPC), relativamente às entidades
fechadas.

Já o art. 4º da L.C. 108/2001, determina que a proposta de
instituição de plano de benefícios ou a adesão a plano de
benefícios em execução, bem como as alterações de plano de
benefícios que implique elevação da contribuição de
patrocinadores, deverão ser previamente submetidas à
manifestação do órgão responsável pela supervisão, pela
coordenação e pelo controle do patrocinador, que, no caso em
tela, a competência é do DEST-MPOG.

Com isso, qualquer alteração de regulamento ou a instituição
de plano de benefício que conte com a adesão de entidade de
economia mista deve ser, primeiramente, analisada pelo DEST-
MPOG antes de ser analisada e aprovada pela SPC-MPAS,
conforme determinam os dispositivos de lei, acima
mencionados.

Quanto à migração entre planos de uma mesma EFPC, sua
possibilidade existe bem antes de a lei prever a
possibilidade (LC 109/2001) de o participante de um plano de
benefício portar o seu direito acumulado ou a sua reserva
matemática, o que for maior (art. 14, III da L.C. 109/2001
c/c art. 9º e seguintes da Resolução CGPC n. 6/2003).

O que foi sugerido pela EFPC e proposto pelas patrocinadoras
do plano BD Eletrobrás e aprovado pelo DEST-MPOG e
finalmente pela SPC-MPAS, foi um modelo de plano que
atendesse a orientação consolidada na Administração Pública
de que suas entidades, dentre elas as de economia mista, que
patrocinassem planos de previdência privada, deveriam
instituir e incentivar a migração de seus empregados,
participantes de planos de benefício definido - BD, para
planos de contribuição definida – CD, dada as
características desse tipo de plano.

 E, visando propor um plano moderno, que atendesse ao mesmo
tempo a orientação estatal e os direitos acumulados dos
participantes que migrassem para o novo plano, bem como a
preservação de reserva bastante para prover os compromissos
assumidos pelo plano BD, perante seus assistidos, adotou-se,
juridicamente, e de forma a preservar atuarialmente as
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reservas matemáticas dos participantes que migrassem para o
plano CD, os princípios que regem as transferências de
reservas matemáticas, previstos na L.C. 109/2001 e na
Resolução CGPC n. 6/2003, para os casos de portabilidade
entre planos de benefícios de entidades diferentes.

Com isso, a migração de participantes e de suas reservas
matemáticas do plano BD para o plano CD Eletrobrás atende
plenamente as regras existentes na legislação sobre
transferência de participantes e de reservas matemáticas de
uma EFPC para outra, fechada ou aberta.
No sentido do aproveitamento dos institutos trazidos pela
L.C. 109/2001, dentre eles o da portabilidade, para regular
situações semelhantes, temos o contido na Resolução MPS/CGPC
n. 12, de 27 de maio de 2004, que assegurou a aplicação dos
institutos da portabilidade, do autopatrocínio e do
benefício proporcional diferido para os casos de
transferência de empregados para empresas do mesmo grupo
econômico, que não sejam patrocinadoras de planos de
previdência complementar, equiparando essas transferências à
cessação do vínculo empregatício.”

Para os questionamentos do item b): 

“O art. 61, parágrafos 1º e 2º, cuidam da responsabilidade
da Eletrobrás, na qualidade de instituidora do plano BD
fechado e do plano CD, pelos eventuais desequilíbrios que
possam ser causados às reservas de benefícios concedidos,
garantidoras do plano BD, com a migração das reservas
matemáticas dos participantes que migrarem para o plano CD. 

Cuida-se portanto da responsabilidade por eventual ajuste
atuarial para manter equilibrado o plano BD, a título de
incentivo à migração de participantes do plano BD para o
plano CD, o que encontra respaldo na Resolução MPAS/CGPC n.
01, de 20/12/2000, art. 3º.” 

Para o questionamento do item c),subitem 1.: 

“O disposto no art. 15, inciso II do Regulamento encontra-se
de acordo com o  art. 26, da Resolução CGPC n. 6, de 30 de
outubro de 2003, que prevê que o valor do resgate
corresponde, no mínimo, à totalidade das contribuições
vertidas ao plano de benefícios pelo participante,
descontadas as parcelas do custeio administrativo que, na
forma do regulamento e do plano de custeio, sejam de sua
responsabilidade. 

E uma vez que o dispositivo em questão tratou do resgate das
contribuições vertidas para o plano pelo participante como
sendo o mínimo a ser resgatado, o Regulamento do Plano CD
Eletrobrás, a exemplo do previsto no art. 23, parágrafo
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único da mesma Resolução, que possibilita o resgate, pelo
participante, dos valores depositados a título de
contribuições dos patrocinadores para os planos de
instituidores, também previu a possibilidade de resgate
proporcional (1% por mês de permanência no plano) das
contribuições aportadas ao plano pelos patrocinadores.”

Para os questionamentos do item c),subitem 2.: 

Não foi apresentada justificativa.

ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA: 

Item a):
 

As justificativas apresentadas não garantem a legalidade da
migração de um plano para outro, da mesma patrocinadora, realizada com
base nas regras afetas ao instituto da portabilidade do direito
acumulado que, segundo a Lei Complementar 109/2001, exigiria a cessação
do vínculo empregatício com a patrocinadora. Ou seja, o argumento
mencionado na mesma, segundo o qual os regulamentos dos planos foram
aprovados pelo órgão regulador e fiscalizador da Eletros(SPC-MPAS)e
pelo DEST, não significa, necessariamente, que esses regulamentos
tenham observado, em sua totalidade, os preceitos legais estabelecidos
na legislação vigente. Por outro lado, a analogia da questionada
migração com o caso de transferência entre patrocinadoras de um mesmo
grupo de empresas, no qual a norma infra-legal considera que houve
equiparação à cessação de vínculo empregatício, ou as alegações de
existência, por parte da Administração Pública, de ações de incentivo,
no sentido de promover a migração de empregados de plano BD para CD, em
nossa opinião, não são suficientes para demonstrar a legalidade da
questão.

Item b):

Não concordamos com a afirmação de que a responsabilidade por
eventual ajuste atuarial para manter equilibrado o plano BD, a título
de incentivo à migração de participantes do plano BD para o plano CD,
encontra respaldo na Resolução MPAS/CGPC n. 01, de 20/12/2000, art. 3º,
pelas razões a seguir expostas:

Cabe, preliminarmente, transcrever os artigos da Resolução
MPAS/CGPC n.º 01, de 20/12/2000:

“Art. 1º As entidades fechadas de previdência privada
patrocinadas por entidades públicas, inclusive empresas
públicas e sociedades de economia mista, quando da revisão
de seus planos de benefícios e serviços para ajustá-los
atuarialmente a seus ativos, deverão observar, a partir de
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16 de dezembro de 2000, a paridade entre a contribuição da
patrocinadora e a contribuição do segurado.

Art. 2º A Secretaria de Previdência Complementar, quando da
aprovação do ajuste atuarial das entidades referidas no
artigo anterior, deverá exigir a observância da
proporcionalidade contributiva existente entre patrocinadora
e segurados no período anterior a 16 de dezembro de
2000(grifo nosso).

Art. 3º Não se aplica o disposto no artigo anterior às
entidades fechadas de previdência privada de que trata o
art. 1, quando do ajuste atuarial por intermédio de estímulo
à migração de participantes de planos de benefício definido
para contribuição definida. 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.”

Como podemos observar, o artigo 3º, faz referência à determinada
situação em que não há a aplicação do artigo 2º, qual seja, quando do
ajuste atuarial por intermédio de estímulo à migração. O art. 2º, por
sua vez, exige a observância da proporcionalidade contributiva
existente entre patrocinadora e segurados, no período anterior a 16 de
dezembro de 2000 - no caso em questão, de 2 (patrocinadora) para 1
(participante)- o que significa então que, neste período, com vistas a
incentivar à migração, a proporcionalidade então praticada, não precisa
ser seguida, podendo a patrocinadora até assumir todo o ajuste
necessário. Entretanto, após 16 de dezembro de 2000, há que se observar
a regra da paridade contributiva imposta pela Emenda Constitucional
20/98 e no parágrafo 1º do artigo 6º da Lei Complementar 108/2001.
  

Ademais, o parágrafo 3º do artigo 6º da Lei Complementar 108/2001
veda ao patrocinador a assunção de encargos adicionais para
financiamento dos planos de benefícios, além daqueles previstos nos
respectivos planos de custeio, e o artigo 21 da Lei Complementar
109/2001, cuida expressamente de assegurar à patrocinadora, aos
participantes e assistidos, o equacionamento do resultado deficitário
dos planos, na proporção existente entre suas contribuições. 

Item c), subitem 1.:

O art. 26 da Resolução MPS/CGPC N.º 06, ao regulamentar o
instituto do resgate, acrescentou a expressão “no mínimo”, que, em
nosso entendimento, extrapola o alcance do referido instituto, na forma
estabelecida no inciso III do art. 14 da Lei Complementar n.º 109/2001.
Quanto ao art. 23 da referida Resolução, o mesmo trata de plano de
benefício instituído por instituidor, que conforme definição contida no
art. 2º da Resolução CGPC nº 12, de 17/09/2002, é a pessoa jurídica de
caráter profissional, classista ou setorial, que oferece plano de
benefícios previdenciários aos seus associados, não se aplicando,
portanto, ao plano Eletros. 
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Item c), subitem 2.:

Não foi apresentada a justificativa do gestor.

RECOMENDAÇÃO:

Reavaliar os planos BD e CD de modo a torná-los totalmente
compatíveis com as Leis Complementares 108/2001 e 109/2001.                                                                        

          
                                                                         
7.3.2 ASSUNTO - ATUAÇÃO DA PATROCINADORA 

7.3.2.1 COMENTÁRIO: (024) 

Assunção de dívida sem amparo legal.

O contrato CF-012/2005, celebrado com a Fundação Eletrobrás de
Seguridade Social (ELETROS) em 08/04/2005, tem por objeto a
consolidação e financiamento da dívida do CEPEL junto à ELETROS,
originária do desbloqueio do salário base de contribuição de empregados
do CEPEL. 

Trata-se do seguinte: 

A partir de 01/01/1978, ficou estabelecido por meio da Lei n.º
6.462/77 um teto para concessão dos benefícios sob a forma de renda
vitalícia, qual seja, a média das remunerações dos últimos 12 meses,
sendo permitido um acréscimo de 25% sobre o teto do salário de
contribuição para a previdência social (art. 1º, § 5º e § 6º).

Sucede que a ELETROBRÁS autorizou o desbloqueio do valor da média
dos 12 últimos salários reais de contribuição para os empregados
inscritos na Fundação ELETROS até 01/08/1979 (Resolução n.º 509/91).
Segundo o parecer disponibilizado pelo CEPEL (reproduzido mais
adiante), o citado teto só teria validade para os empregados inscritos
a partir de 01/01/1980, tendo em vista o disposto no art. 37 do Decreto
n.º 81.240, de 20/01/1978.

A diferença das reservas matemáticas relativas ao citado
desbloqueio seria, então, no caso do CEPEL, coberta pela própria
Entidade, o que originou o contrato em comento.

O valor do débito é de R$ 2.894.071,38 (dois milhões oitocentos e
noventa e quatro mil e setenta e um reais e trinta e oito centavos) -
data-base de 31/03/2005 (cláusula segunda).

A cláusula sétima do referido contrato estabelece que a
ELETROBRÁS presta garantia por caução, custodiando, em favor da
ELETROS, as seguintes ações:



52

QUADRO XI
Tipo de
ação

Quantidade Cotação lote
mil (R$)

Valor (R$)

CEEE ON 3.883.063.000 0,85 3.300.603,55

A fim de contextualizar melhor a matéria, segue o parecer do
escritório Assumpção & Assumpção Advogados Associados:

“A segunda questão trata, recorde-se, da legitimidade e,
portanto, da aplicabilidade e eficácia jurídica da extensão de
benefícios amparada pela Resolução ELETROBRÁS n° 509/91 com a
não oposição condicionada à recomendação de exclusão de
contratação de dívida referente ao desbloqueio de salário-base
de contribuição, apresentada pelo Ofício n° 26/2000, de 24 de
março de 2002, do Departamento de Coordenação e Controle das
Empresas Estatais do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão:

‘deveria ser excluída do Contrato qualquer contratação de dívida
referente ao desbloqueio do salário base de contribuição,
estimada em R$ 1.261.232,93(...).’
(...)

Parece-nos da mais alta relevância prática e teórica neste
parecer que questiona exatamente a sua aplicabilidade fazer a
transcrição exata da Resolução n° 509/91, expedida pela
ELETROBRÁS, nos seguintes termos:

‘Assunto: ELETROS – Eliminação do desbloqueio relativo ao valor
da média dos 12 últimos salários-reais-de-contribuição para a
determinação da renda global inicial de aposentadoria (INSS +
ELETROS) para os participantes inscritos até 1 de agosto de
1979.  
(...)

A Diretoria Executiva, de acordo com a proposição do Presidente,
resolveu:

1. Autorizar a extensão aos empregados participantes da
ELETROS, inscritos até 1 de agosto de 1979, dos mesmos direitos
dos participantes inscritos até 1 de janeiro de 1978.

2. Autorizar, para os benefícios iniciados a partir de outubro
de 1991, o desbloqueio do valor da média dos 12 últimos
salários-reais-de-contribuição, para a determinação da renda
global inicial de aposentadoria (INSS + ELETROS), para os
participantes inscritos até 1 de agosto de 1979, ficando, assim,
sem efeito para os inscritos entre 1 de janeiro de 1978 e 1 de
agosto de 1979, o limite previsto no artigo 1° da Lei n°
6.462/77, a que se refere o item 6 da Resolução n°  154/88(...):
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‘Art 1º - Os §§ 5º e 6º do artigo 42 da Lei n.º 6.435, de 15 de
julho de 1977, passam a ter a seguinte redação: 

§ 5º - Não será admitida a concessão de benefícios sob a forma
de renda vitalícia que, adicionada à aposentadoria concedida
pela previdência social, exceda a média das remunerações sobre
as quais incidirem as contribuições para a previdência privada
nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores à data da
concessão, ressalvadas as hipóteses dos §§ 6º e 7º seguintes.
 
§ 6º - Observada a vedação do parágrafo anterior, é permitida a
fixação, a título complementar, de um percentual, desde que não
supere a 25% (vinte e cinco por cento) do valor correspondente
ao teto do salário de contribuição para a previdência social, a
ser adicionado ao benefício concedido’. 

A diferença da reserva matemática de benefícios concedidos,
relativa ao item 2 desta resolução(...), será coberta pela
patrocinadora no momento em que cada participante ou pensionista
beneficiado entrar em gozo de benefício pela ELETROS.’ 
(...)

(...)essa mesma lei (Lei n° 6.462/77) alterou o início de
vigência da Lei n° 6.435/77, quando modificou o seu art. 88, da
seguinte forma:

‘Art 3º - O artigo 88 da Lei n.º 6.435, de 15 de julho de 1977,
passa a ter a seguinte redação:
 
Art. 88 - Esta Lei entrará em vigor a 1º de janeiro de 1978.’

Há sempre que se respeitar o tempo jurídico e observar o
Princípio de Irretroatividade das Normas, de modo que este
limite introduzido pela Lei n° 6.462/77 somente pode ser
observado para os participantes inscritos no fundo após
01/01/1980. Senão, vejamos.

A Lei n° 6.435/77 foi regulamentada pelo Decreto n° 81.240, de
20 de Janeiro de 1978, que estabeleceu em seu artigo 37, verbis:
‘Art. 37. As empresas que mantinham, em 1° de janeiro de 1978,
fundos contábeis destinados à concessão de benefícios
complementares aos da previdência social procederão à adaptação
desses fundos às disposições deste regulamento através da
criação de entidades específicas, no prazo de 2 (dois) anos a
contar do início de sua vigência.’
(...)

A partir desta pesquisa de cunho jurídico, e, portanto, legal,
doutrinário e jurisprudencial, podemos afirmar que o artigo 37
do Decreto em epígrafe estendeu em dois anos o prazo de
exeqüibilidade da norma contida na Lei n° 6.435/77, atrelando a
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este espaço de tempo a criação das condições de fato para sua
aplicação.

Foi esse o espírito da Resolução n° 509/91, qual seja, garantir
aos inscritos entre 01 de janeiro de 1978 e 01 de agosto de 1979
os mesmos direitos dos inscritos até 01 de janeiro de 1978.

As limitações impostas pelo Estado com o advento da nova
legislação só poderiam criar obrigações a partir de 01 de
janeiro de 1980 e, respeitando este limite, a ELETROBRÁS
autorizou o desbloqueio dos salários-reais-de-contribuição
àqueles albergados pela norma antiga.

Concluímos, com fundamento nesta hipótese, ser juridicamente
legal a aplicabilidade da Resolução ELETROBRÁS n° 509/01.”

Em que pesem as considerações acima, cumpre lembrar que a
Fundação ELETROS foi criada em 1971, conforme se depreende do Estatuto
daquela entidade fechada de previdência privada (art. 12, § 4º). 

Assim, ao invés do art. 37, aplicam-se à matéria em exame os art.
6° e 39 do citado Decreto n.° 81.240: 

“Art 6º 
(...)

§ 4º - No caso de entidades fechadas em funcionamento em 1º de
janeiro de 1978, os estatutos, depois de adaptados aos
dispositivos da Lei n.º 6.435, de 15 de julho de 1977, e deste
regulamento, serão submetidos ao Ministro da Previdência e
Assistência Social para homologação, observado o disposto no
artigo 39.
(...)

Art 39 - As entidades que, em 1º de janeiro de 1978, estavam
atuando como entidade de previdência privada, terão o prazo de
120 (cento e vinte) dias, contados da expedição das normas pela
SPC, para requererem as autorizações exigidas, apresentando
planos de adaptação às disposições da Lei n.º 6.435, de 15 de
julho de 1977, e deste regulamento.

 § 1º - Requerida a autorização exigida e apresentado, em tempo
hábil, o plano de adaptação, a SPC deliberará sobre sua
viabilidade, fará as exigências a serem observadas e fixará
prazo não superior a 3 (três) anos para adequação das aplicações
garantidoras de suas obrigações, admitida a prorrogação a juízo
do CPC. 
 
§ 2º - Ao fixar os prazos de adaptação das entidades de
previdência privadas que estavam em funcionamento a 1º de
janeiro de 1978, a SPC, levará em conta as condições peculiares
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de determinadas entidades, de modo a preservar a cobertura das
reservas e dos compromissos anteriormente assumidos.”

Ou seja, o que a legislação estabelece é um prazo para as
entidades fechadas de previdência privada ajustarem seus haveres com
vistas a garantir o cumprimento das obrigações assumidas. Note-se que o
citado Decreto repete, em seu art. 23, o comando contido no art. 1° da
Lei n° 6.462/77 e acrescenta o seguinte:

“Art 24 - Se os planos de benefícios das entidades de
previdência privada, vigentes em 1º de janeiro de 1978, previrem
a concessão de complemento à aposentadoria da previdência social
excedente dos limites previstos no caput e no § 1º do artigo 23,
fica assegurada essa complementação aos participantes daqueles
planos, nas condições então vigorantes, desde que tenham
preenchidos os requisitos necessários ao gozo do benefício, cujo
direito poderá ser exercido a qualquer tempo. 

Parágrafo único. Os participantes que ainda não tenham
implementado as condições a que se refere este artigo farão jus,
quando se aposentarem, àquela complementação, de acordo com as
normas do plano a que estejam vinculados, mas proporcionalmente
aos anos completos computados pela entidade da previdência
privada até 1º de janeiro de 1978.” 

Assim, entendemos que o desbloqueio do salário base de
contribuição de empregados do CEPEL, origem da dívida assumida pela
Empresa por meio do contrato CF-012/2005, não encontra amparo legal.

Diante do exposto, o CEPEL apresentou os seguintes
esclarecimentos (Correspondência Interna JURI-15.110/06, de
20/04/2006):

“A ELETROS, por ser uma entidade que tem como objetivo instituir
e executar planos de previdência privada, está sujeita às normas
legais que regulamentam a matéria. Essas normas visam determinar
padrões mínimos de segurança econômico-financeira e atuarial,
com fins específicos de preservar a liquidez, a solvência e o
equilíbrio do plano de benefícios, isoladamente, e de cada
entidade de previdência complementar, no conjunto de suas
atividades.

Além disso, os estatutos e regulamentos das entidades de
previdência privada são submetidos previamente à aprovação da
Secretaria de Previdência Complementar do Ministério de
Previdência e Assistência Social juntamente com o requerimento
de autorização para funcionamento.

O regulamento de tais entidades complementa os dispositivos do
estatuto, fixa as normas gerais do plano de benefícios e
estabelece os direitos e os deveres das patrocinadoras e dos
participantes.
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Assim, como as normas legais que regulamentam a matéria são
aplicáveis a todas as entidades de previdência privada,
conseqüentemente as normas regulamentares de cada entidade são
aplicadas a todas as suas patrocinadoras.

O estatuto da ELETROS, em sua oitava edição, aprovada pela
Secretaria de Previdência Complementar – SPC – do Ministério da
Previdência e Assistência Social – MPAS, pela Portaria n.º 972
de 22/08/02, em seu artigo 18, prevê:

‘Art. 18 – nenhum benefício poderá ser instituído ou estendido
sem que seja definido o respectivo custeio.’

Já o regulamento da ELETROS, aprovado em 08/12/2000 pelo Ofício
n.º 3484 – SPC – do Ministério de Previdência e Assistência
Social – MPAS, contendo as alterações da Emenda Constitucional
n.º 20, prevê:

Art. 63 – as demais patrocinadoras participam mensalmente para o
plano de benefícios com os mesmos encargos atribuídos à
Patrocinadora Instituidora.’

Já o artigo 76 da mesma norma dispõe:

‘Art. 76 – o participante inscrito na ELETROS até 01/08/79 pode
optar por contribuir sobre a remuneração superior ao limite de
que trata o § 3º do artigo 15, desde que pague, sobre o que
exceder àquele limite, além da sua, a contribuição
previdenciária, a sobrecarga administrativa e outros encargos
atribuídos à patrocinadora, além de um complemento calculado
atuarialmente, em função do tempo de serviço vinculado à
patrocinadora e à Previdência Social, idade e remuneração.’ 

Por outro lado temos as normas citadas no parecer do escritório
Assumpção Advogados Associados, quais sejam, Lei n.º 6.435/77 e
Decreto n.º 81.240/78.

A Lei n.º 6.435/77, em seu artigo 42, § 3º, estabelece:

‘Art. 42
(...)
§ 3º - Faculta-se às patrocinadoras das entidades fechadas a
assunção da responsabilidade de encargos adicionais, referentes
a benefícios concedidos, resultantes de ajustamentos em bases
superiores às previstas nos parágrafos anteriores, mediante o
aumento do patrimônio líquido, resultantes de doação, subvenção
ou realização do capital necessário à cobertura da reserva
correspondente, nas condições estabelecidas pelo órgão normativo
do Ministério da Previdência e Assistência Social.’
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 No mesmo sentido, o Decreto n.º 81.240/78 estabelece em seu
parágrafo 3º do artigo 21 que:

‘Art. 21
(...)

§ 3º - as patrocinadoras das entidades fechadas poderão assumir
a responsabilidade por encargos adicionais, referentes a
benefícios concedidos, resultantes de ajustamentos em bases
superiores às previstas neste artigo, mediante o aumento do
patrimônio líquido, resultante de doação, subvenção ou
realização do capital necessário à cobertura da reserva
correspondente, nas condições estabelecidas pelo CPC.’  

Assim, após detalhada análise das referidas normas, conclui-se
que todas as regras pertinentes a entidades de previdência
privada visam assegurar a garantia de suas obrigações
previdenciárias mediante constituição de reservas obrigatória e
técnica, fundos especiais e provisões.

De todo o exposto, considerando ser o CEPEL co-patrocinador da
ELETROS, sujeito às mesmas regras para as demais empresas
participantes, tendo a ELETROBRÁS como sua principal
mantenedora, considerando ainda a aprovação do Conselho de
Administração (por ocasião do término dos trabalhos de campo, a
correspondente Ata de Reunião ainda não havia sido assinada) e
amparado pela Resolução n.º 509/91 da Diretoria Executiva da
ELETROBRÁS, concluímos que estão atendidos os requisitos de
legalidade para formalização da dívida resultante do desbloqueio
de salário base de contribuição”.

Posteriormente, a Entidade acrescentou o que segue (Ofício DG-
21.436/06, de 02/06/2006):

“A ELETROBRÁS, ao emitir a Resolução n.º 509/91, tomou por
base os seguintes documentos: Memorando PRG-099/91, de
13/09/91; Resolução n.º 154/88, de 22/03/1988; Resolução n.º
879/89, de 07/11/1989; Parecer PRJE-778/91, de 09/08/1991,
do advogado Gilberto de Castro Garcia Redondo; Parecer
Técnico da Consultoria atuarial da ELETROS Jessé Montelo
Serviços Técnicos em Atuária e Economia Ltda., pela carta
JM-1.514/91, de 25/06/1991 e Parecer Técnico de Consultoria
Atuarial de BENEFIT Consultoria Ltda., por carta de
08/07/1991 (o CEPEL não disponibilizou nenhum desses
documentos).

Considerando a documentação acima mencionada, a Diretoria
executiva da ELETROBRÁS, em reunião de 15 de outubro de
1991, decidiu emitir a Resolução n.º 509/91, cujo item 1
dispõe da seguinte forma:
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‘A Diretoria Executiva, de acordo com a proposição do
Presidente, resolveu:

1. autorizar a extensão aos empregados participantes da
ELETROS, inscritos até 01/08/1979, dos mesmos direitos
dos participantes inscritos até 01/01/1978.’

Portanto, a Resolução não se limitou aos empregados da
ELETROBRÁS, inclusive em respeito ao princípio de que as
mesmas regras devem ser aplicadas às demais mantenedoras,
inclusive devendo contribuir da mesma forma que a
instituidora, conforme prevê o artigo 63 do Regulamento da
ELETROS.

Além disso, como foi mencionado na exposição de motivos para
prestação de garantia da dívida do CEPEL junto à ELETROS
(Memorando DAJA-026/99), ‘(sendo) o CEPEL uma entidade
técnico-científica de pesquisa, a ELETROBRÁS mantém seu
controle através das deliberações do Conselho de
Administração, se somados os votos diretos da ELETROBRÁS aos
indiretos de suas subsidiárias e aos de desempate do
Presidente do Conselho. Integra-se, assim, o CEPEL no
sistema ELETROBRÁS, exercido pela condição de holding desta
última.’

Por outro lado, a ELETROS, ao proceder ao desbloqueio na
forma da Resolução n.º 509/91, o fez na totalidade dos
inscritos até 01/08/1979, cumprindo assim, não só a dita
resolução, mas também o que determina o seu Regulamento, que
atribui, vale repetir, a mesma responsabilidade da
Instituidora para as demais mantenedoras; Regulamento este
devidamente aprovado pela Secretaria de Previdência
Complementar e absolutamente dentro dos limites da Lei.

Conseqüentemente, este procedimento, o desbloqueio, gerou um
déficit nas Reservas Matemáticas daqueles participantes,
déficit este que, pelas regras que regem a matéria, não
poderia ser suportado pela entidade executora do plano de
previdência.

Embora a aprovação da dívida da Reserva Matemática, pelo
CEPEL, tenha sido feita amparada pela Res. n.º 509/91, em
24/08/2004, o CEPEL recebeu Parecer encomendado à Assumpção
& Assumpção Advogados Associados – Dr. Arlindo A S Assumpção
– sobre a legalidade do desbloqueio e a aplicabilidade da
Res. n.º 509/91 ao CEPEL, cujo trecho conclusivo segue
abaixo:

‘Este artigo define que as ‘empresas’ (ELETROBRÁS, in casu)
que mantinham, em 1º de janeiro de 1978 (regra da lei)
fundos contábeis destinados à concessão de benefícios
complementares aos da previdência social (restrição da
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norma), procederão à adaptação desses fundos às disposições
deste regulamento (ordem estatal), através da criação de
entidades específicas (modus operandi do regramento, onde
‘criação’ deve ser entendido, também, como ‘transformação’),
no prazo de 2 (dois) anos a contar do início da sua
vigência’ (prazo de exeqüibilidade).
         
Assim, as leis ordinárias que introduziram, de forma inédita
no Brasil, o conceito de previdência complementar, entraram
em vigor em 01/01/1978.

Ocorre, contudo, que mesmo estando em vigor, a norma não era
exigível até 01/01/1980. Seu cumprimento não era obrigatório
até esta data, marco fixado pelo decreto regulamentar.

As entidades de previdência privada, como a ELETROS,
deveriam se adaptar aos novos comandos até o último dia de
1979, quando expiraria o prazo estipulado.

Por esta razão, foi promulgado, em 02/08/1979, um novo
estatuto da ELETROS, encaixando o Fundo aos ditames das
regras novas. Não vislumbramos qualquer óbice, portanto, à
extensão dos direitos dos inscritos até o dia anterior do
novo estatuto, qual seja, 01/08/1979.

Foi esse o espírito da Resolução n.º 509/91, qual seja,
garantir aos inscritos entre 01/01/1978 e 01/01/1979 os
mesmos direitos dos inscritos até 01/01/1978.

As limitações impostas pelo Estado com o advento da nova
legislação só poderiam criar obrigações a partir de
01/01/1980 e, respeitando-se este limite, a ELETROBRÁS
autorizou o desbloqueio dos salários-reais-de-contribuição
àqueles albergados ainda pela regra antiga.’

Portanto, a assinatura do contrato n.º 012/2005, celebrado
para formalização da dívida gerada pela diferença de
reservas matemáticas, em conseqüência do desbloqueio, tem
base legal exatamente nas normas que tratam da matéria,
sobretudo a Lei Complementar n.º 109, de 29 de maio de 2001,
que dispõe sobre o regime de previdência complementar.

O Decreto n.º 4.942, de 30 de dezembro de 2003, que veio
regulamentar a apuração de responsabilidade por infração à
legislação aplicável às entidades de previdência
complementar, nos termos da Lei Complementar n.º 109/2001,
dispõe em seu artigo 62 sobre a questão das contribuições e
débitos devidos pelas patrocinadoras da seguinte forma:

‘Art. 62. Os administradores do patrocinador que não
efetivarem as contribuições normais e extraordinárias a que
estiver obrigado, na forma do regulamento do plano de
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benefícios ou de outros instrumentos contratuais, serão
solidariamente responsáveis com os administradores das
entidades fechadas de previdência complementar, a eles se
aplicando, no que couber, as disposições da Lei Complementar
n.º 109/2001, especialmente o disposto nos seus artigos 63 e
65.’

De todo o exposto, considerando ser o CEPEL co-patrocinador
da ELETROS, sujeito às mesmas regras para as demais empresas
participantes, tendo a ELETROBRÁS como sua principal
mantenedora, após aprovação do Conselho de Administração,
amparado pela Resolução n.º 509/91 da Diretoria Executiva da
ELETROBRÁS e às normas regulamentares, concluímos que estão
atendidos os requisitos de legalidade para a formalização da
dívida de reservas matemáticas, resultante do desbloqueio do
salário base de contribuição.

Assim sendo, não concordamos que o contrato n.º 012/2005 não
tenha amparo legal; portanto, o mesmo não pode ser
rescindido unilateralmente pois, além de gerar novos ônus
por quebra contratual, como se trata de passivo de reservas
matemáticas, o seu não cumprimento estaria infringindo
diretamente a Lei Complementar n.º 109/2001 e o Decreto n.º
4.942/2003.

Concluímos por afirmar o nosso entendimento de que o
contrato n.º 012/2005 entre o CEPEL e a ELETROS, relativo à
consolidação de passivo de reservas matemáticas, é
perfeitamente legal, o que esperamos seja confirmado, após
análise da autoridade superior.”

 
Os esclarecimentos do CEPEL não elidem a questão.

Como já foi dito, a Fundação ELETROS não é um Fundo, e sim uma
entidade criada em 1971. Assim, aplicam-se à matéria em exame os
citados art. 6°, 23, 24 e 39 do Decreto n° 81.240.

 
O art. 76 do Regulamento da ELETROS dispõe que o participante,

caso queira, poderá contribuir sobre remuneração superior ao limite
estabelecido naquele Regulamento, arcando com todos os custos
correspondentes. Não há que se falar, portanto, em contribuição da
patrocinadora. 

Por outro lado, tanto a Lei n.º 6.435/77 quanto o Decreto n.º
81.240/78 facultam às patrocinadoras a assunção de encargos adicionais
mediante aumento do patrimônio líquido. Nada é dito acerca de
constituição de dívida.

Quanto ao art. 62 do Decreto n.º 4.942/2003, o mesmo só se
aplicaria caso a dívida fosse devida. Conforme demonstrado
anteriormente, esse não é o caso. 
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Diante do exposto, e com fulcro nos artigos 23 e 24 do Decreto
n.º 81.240/78, concluímos que carece de fundamento legal o desbloqueio
do salário de contribuição para os empregados inscritos na Fundação
ELETROS até 01/08/1979.

  
Por ocasião dos trabalhos de campo naquele Centro, recomendamos

instaurar a competente Tomada de Contas Especial, conforme estabelece o
art. 8º da Lei n.º 8.443, de 16/07/1992. 
        

8 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS 

8.1 SUBÁREA - PROCESSOS LICITATÓRIOS 

8.1.1 ASSUNTO - FORMALIZAÇÃO LEGAL 

8.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (047) 

Inobservância de dispositivos legais quando da elaboração de
edital de licitação.

 
A Concorrência DAA n.º 3/2004, do tipo melhor técnica, tem por

objeto a contratação de serviços de publicidade, compreendendo: estudo,
concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias;
desenvolvimento e execução de ações promocionais e a elaboração de
marcas, de expressões de propaganda, de logotipos e de outros elementos
de comunicação visual, gráfica e eletrônica, incluindo concepção de
textos (item 1.1). Ficou estabelecido no Edital que seriam contratadas
duas agências, de modo a garantir a cada uma que o valor efetivamente
realizado não fosse inferior a 25% do total executado  pelas duas
agências, no período de 12 meses (itens 1.2 e 1.3). Além disso, as
licitantes que viessem a ser contratadas atuariam de acordo com as
solicitações da ELETROBRÁS e não teriam, particularmente,
exclusividade  em  relação a nenhum dos serviços previstos (item 1.3).                                                     

Sobre a contratação de duas agências, foi apensado aos autos do
referido processo licitatório o Memorando PRJA-067/2004, de 14/04/2004
- análise jurídica:

                                                       
"Ressaltamos que o edital segue a sorte de um modelo apresentado
pela SECOM - Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão
Estratégica da Presidência da República, conforme legislação em
vigor (Lei n.º 10.683/03 e Decreto n.º 4.799/03).                                         

(...)                                                                     
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A Instrução Normativa n.º 7 da SECOM, item 4, sub-itens 4.1 a
4.2, estabelece que 'a entidade cujo plano anual de comunicação
compreenda  diferentes linhas de atuação, e que disponha de
recursos financeiros compatíveis, dividirá esses recursos em
mais de uma conta publicitária'; que 'nessa hipótese, cada conta
publicitária será atendida por uma agência ou consórcio de
agências diferente' e que 'as diferentes contas publicitárias de
uma mesma entidade poderão ser colocadas em licitação
simultaneamente, por meio de um só processo licitatório ou
mediante processos licitatórios concomitantes e paralelos.'                                                               

Ademais, a Instrução Normativa n.º 2 da SECOM, ao normatizar
sobre o 'briefing', estabelece de forma clara, no item 8, o
seguinte: 'no caso de divisão da verba publicitária de órgão,
entidade ou sociedade em duas ou mais contas publicitárias, será
elaborado um 'briefing' para  cada conta colocada em licitação.'
E, no sub-item 8.1, que 'na hipótese de que trata este item, o
'briefing' seguirá a estrutura definida no item 6, admitindo-se
partes comuns aos diversos 'briefings', especialmente  quanto
às alíneas 'a' e 'f', sendo porém vedada a repetição quanto às
demais alíneas:

‘Item 6 

O "briefing", no caso de edital para contratação de agência para
atendimento de conta publicitária, conterá os seguintes
elementos:

a) descrição e análise da situação geral, constituídas de:

- identificação do papel da Entidade na sociedade, suas
vinculações históricas e institucionais, suas linhas de atuação;
- definição dos segmentos de público com que se relaciona,
direta e indiretamente, com descrição desse relacionamento;
- problemas da sociedade e desses segmentos que a atuação do
Cliente se propõe a solucionar;
- necessidades e aspirações que a Entidade se propõe a
satisfazer e atender;
- expectativas da sociedades e dos segmentos quanto à atuação e
desempenho da Entidade;
- resultados que a Entidade vem obtendo com sua atual política;
- conceito(s) que a sociedade e esses segmentos formam a
respeito da Entidade;
- transformações institucionais e operacionais pelas quais a
Entidade passou nos últimos anos ou está passando atualmente,
que possam ter interferido ou estar interferindo no conceito
formado a seu respeito no âmbito da sociedade em geral e
daqueles segmentos, em especial;
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- política atual da Entidade em face das transformações por que
passam a sociedade e, especialmente, os segmentos de público com
que interage;
(...)

f) recursos próprios de comunicação, utilizável na execução do
contrato, tais como cadastro de mala direta ou cadastro de
clientela, rede de pontos de venda ou de postos de atendimento,
contratos de permuta ou crédito contra veículos de comunicação,
acesso ao tempo gratuito vinculado ao acordo Presidência da
República/ABERT.’

Do cotejo das normas retro transcritas, a redação da minuta do
edital não corresponderia, ipsis literis, à normatização
aplicável à espécie (grifo nosso), sendo certo no entanto que,
efetivamente, a contratação de mais de uma agência de
publicidade vem sendo praticada quer pela Administração Direta,
quer pela Administração Indireta, nos moldes propostos."                                                               

Sucede que o Edital contempla apenas um 'briefing' -
conseqüentemente, uma única conta de publicidade. Assim, a contratação
de duas agências não está em conformidade com os comandos contidos nas
citadas IN n.º 2 (item 8) e IN n.º 7 (itens 4.1 e 4.2) da SECOM.                            

Prossegue o Departamento Jurídico da ELETROBRÁS:                          

"A Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da
Presidência da República considerou juridicamente possível a
contratação múltipla de agências de publicidade no âmbito da
Administração Direta, perpetrada pela Secretaria de Comunicação
de Governo e Gestão Estratégica da Presidência da República,
mediante edição da Nota/SAJ n.º 871/03, datada de
08/05/2003(...):                                                

'9. O Projeto Básico prevê a contratação de três agências de
propaganda, com a previsão de que a cada uma delas deverá ser
assegurada a realização de serviços num percentual mínimo de 15%
do total de todas as despesas efetivamente realizadas. O projeto
prevê ainda que os serviços poderão ser realizados
indistintamente, por quaisquer agências contratadas.                                           

(...)
                                                                     

12. Para enfatizar ainda mais o caráter especial da contratação
de agências de propaganda e publicidade, transcrevemos trecho
retirado do relatório que gerou a Decisão 332/2001 - TCU -
Plenário, originado em função de auditoria realizada na
PETROBRÁS em contratação desta natureza: 'Além disso, devemos
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considerar a natureza singular desses contratos de publicidade,
onde seria inexequível exigir, na fase de licitação, que as
pretensas contratadas comprovassem a disponibilidade de recursos
técnicos e humanos próprios para a realização de qualquer
trabalho afeto, dado o imenso universo que abrange tal objeto,
com constantes contratações(...)'.
                                            
13. Estes argumentos inferem que não podemos tratar tais
serviços fazendo cotejamentos com serviços de engenharia ou
outro qualquer. Nesse sentido surge a necessidade de contratação
de 03 agências de publicidade e propaganda. Ora, nenhuma
licitação do tipo técnica, como se dará a contratação em
análise, é capaz de garantir que a qualidade do trabalho
examinado no momento do certame se repita durante a execução do
contrato, visto o imenso espectro deste contrato. (...) O fato é
que na licitação a agência tem 45 dias para planejar e elaborar
sua proposta, enquanto que na execução do contrato é comum ter-
se poucos dias para a realização do estudo, concepção e execução
de campanhas publicitárias de alta complexidade.
                             
14. Com estas considerações temos as justificativas para a
contratação de 03 agências, com possibilidade de escolha da
proposta mais vantajosa para a administração entre as três
empresas vencedoras, a cada serviço específico a ser realizado."

                                 
Em que pesem as considerações contidas na citada Nota/SAJ n.º

871/03, o parágrafo transcrito da Decisão TCU/Plenário n.º 332/2001
refere-se a subcontratação. No caso, a PETROBRÁS havia contratado as
empresas Comunicação Contemporânea Ltda., Propeg Comunicação Social e
Mercadológica Ltda. e DPZ - Duailibi, Petit, Zaragoza Propaganda para
os serviços relativos aos estudos para proposição de nova identidade
visual e logomarca (Contrato - SERCOM - 610.2.078.99-1, cujo objeto é a
prestação de todos os serviços de publicidade da estatal). Ocorre que a
Comunicação Contemporânea Ltda. contratou a UND S/C Ltda. para
elaboração de marcas, expressões de propaganda, logotipos e outros
elementos de programação visual.                       

Ou seja, a Corte de Contas não se pronunciou, na Decisão em
comento, sobre a contratação das três agências de publicidade
mencionadas acima, mas sobre a contratação da UND S/C pela Comunicação
Contemporânea Ltda. (subcontratação).                                                                    

Contudo, o Departamento Jurídico da ELETROBRÁS adotou o
entendimento contido na Nota/SAJ n.º 871/03 para a Concorrência em
tela. Segundo o referido Departamento, "o edital, ao se inclinar em
favor da contratação de mais de uma agência de publicidade, só por este
motivo, não afronta a lei, senão vejamos: a Lei 8.666/93 estabelece,
tão somente, a possibilidade do parcelamento, sem fixar o legislador os
critérios para sua implementação."
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Por outro lado, este mesmo Departamento Jurídico registra que
"ultrapassados alguns anos, a própria SECOM revê a fórmula havida na
norma específica por ela mesmo editada, de tal maneira a sugerir que o
parcelamento, legalmente permitido, se faça em outros moldes, em uma
clara revisão de orientação, mas igualmente sem afronta aos princípios
informadores da Lei Geral das Licitações ou do Direito Administrativo."                                                          

Todavia, o documento que baliza a tal revisão não foi citado.             

Cabe registrar que a SECOM, por meio do Ofício n.º 459
SPPN/SECOM-PR, de 11/04/2004, considerou satisfatória a minuta do
Edital, no tocante aos aspectos técnico-publicitários.                                       

 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES):

Aprovou o processo licitatório.
A Entidade seguiu, conforme seu entendimento, uma prática adotada

quer pela Administração Direta, quer pela Administração Indireta,
cabendo registrar que o certame em tela foi aprovado pela Diretoria
Executiva da ELETROBRÁS (RES-055/2005, DE 27/01/2005) e homologado pelo
Conselho de Administração da Empresa (Ata da 543ª Reunião do Conselho
de Administração da ELETROBRÁS, ocorrida em 25/02/2005 - DEL-031/2005).

 CAUSA:

Falhas na elaboração de edital.

 JUSTIFICATIVA:
 

Apesar de solicitada, não foi apresentada justificativa da
ELETROBRÁS.

 ANALISE DA JUSTIFICATIVA:

Apesar de solicitada, não foi apresentada justificativa da
ELETROBRÁS.

RECOMENDAÇÃO:

Recomendamos que a ELETROBRÁS anule o certame em referência e, a
partir daí, proceda a uma nova licitação. 

 8.1.2 ASSUNTO - ANÁLISE DA EFICÁCIA E EFICIÊNCIA 

 8.1.2.1 INFORMAÇÃO: (048) 
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O Convite DAA n.º 14/2004, na modalidade menor preço, tem por
objeto a contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de consultoria técnica para avaliação dos regulamentos dos
planos de benefícios previdenciários existentes no âmbito da
ELETROBRÁS. O valor estimado para a contratação foi de R$ 78.300,00
(item 11 do Edital), sendo que foi estabelecido um prazo de 60 dias
para a execução dos serviços (cláusula oitava da minuta do contrato).                         

Foram convidadas três empresas:
                                           
 - B TEC Consultoria e Assessoria S/C Ltda.;
 - GLOBALPREV CONSULTORES ASSOCIADOS;
 - Instituto de Desenvolvimento e Estudos Aplicados à Seguridade -
IDEAS.                                                                    

Em 02/12/2004, a Comissão de Licitação solicitou justificativa à
área requisitante para o prosseguimento da licitação, caso não fossem
obtidas três propostas válidas (Bilhete LICIT-056/2004). Em resposta, a
área requisitante apresentou a seguinte justificativa (Memorando GDA-
102/2004, de 02/12/2004):

"A ELETROBRÁS, na qualidade de controladora, recebeu em finais
de setembro deste ano propostas de alteração de regulamentos dos
planos de benefícios previdenciários de suas empresas, para
serem encaminhados ao Ministério de Minas e Energia - MME - e ao
Departamento de Controle e Acompanhamento das Estatais - DEST,
para análise e posterior encaminhamento à Secretaria de
Previdência Complementar. Ficou acertado com o MME e com o DEST
que a própria ELETROBRÁS providenciaria a contratação de empresa
especializada para análise econômico-financeira proveniente das
alterações que estavam sendo propostas pelos respectivos fundos
de pensão.

Neste sentido, é preciso agilizar a apresentação da análise sob
pena de estarmos aprovando planos cujos reflexos tanto para as
empresas quanto para os trabalhadores não tenham sido
devidamente analisados pela Holding."

A sessão pública para recebimento da documentação e propostas
ocorreu em 06/12/2004, quando foram abertos os envelopes de
documentação das duas empresas interessadas, GLOBALPREV CONSULTORES
ASSOCIADOS e INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E ESTUDOS APLICADOS À
SEGURIDADE - IDEAS.    

A empresa B-TEC CONSULTORIA E ASSESORIA S/C LTDA., que também
retirou o convite, declinou de sua participação, conforme carta
apresentada na sessão pública. Após a análise da documentação das duas
interessadas, a Comissão de Licitação declarou inabilitada a IDEAS, em
virtude de não ter apresentado atestado de prestação de serviço
relativamente ao objeto da licitação, conforme exigido no item 4.1,
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alínea "d" do Convite, mas dois atestados de realização de cursos MBA
sobre previdência complementar e capacitação em previdência do setor
público (Relatório Técnico DAA-077/2004, de 06/12/2004).                          

O valor proposto pela GLOBALPREV foi de R$ 77.500,00 (setenta e
sete mil e quinhentos reais).                     

Diante do exposto, solicitamos à ELETROBRÁS disponibilizar as
citadas propostas de alteração de regulamentos dos planos de benefícios
previdenciários, informando a data fixada pelo Ministério de Minas e
Energia e/ou DEST para resposta por parte da ELETROBRÁS.                  

Até o término dos trabalhos de campo não houve resposta por parte
da Empresa.                                                                  

8.2 SUBÁREA - CONVÊNIOS DE OBRAS E SERVIÇOS 

8.2.1 ASSUNTO - OPORTUNIDADE DO AJUSTE 

8.2.1.1 INFORMAÇÃO: (049) 

O Projeto BRA/05/020, Fortalecimento da Participação dos Agentes
no Programa LUZ PARA TODOS, firmado sob a égide do Acordo Básico de
Assistência Técnica entre o Brasil e diversas agências internacionais,
promulgado pelo Decreto n.º 59.308, de 23/09/1966 (em especial o art.
I,  § 3º, art. III e art. IV), tem por objetivo específico tornar a
ELETROBRÁS e os Agentes Executores estruturados para a implementação do
Programa LUZ PARA TODOS e capacitados para o desenvolvimento de ações
referentes ao uso de energia elétrica, conforme estabelecido na Quarta
Parte, art. 2º, do documento do referido Projeto .                 

Os principais resultados esperados são os seguintes (art. 3º): 
           

I) Sistemas de gerenciamento do Programa LUZ PARA TODOS
desenvolvidos e implantados;                                                              

II) Programas de capacitação das equipes técnicas da ELETROBRÁS,
Agentes Executores e Órgãos de Extensão Rural implantados;                        

III) Pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, sistemas,
equipamentos e materiais utilizados em eletrificação rural e no
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uso final da energia elétrica para fins produtivos realizadas;                

IV) Modelos de Gestão de Centros Comunitários de Produção
utilizando energia para fins produtivos difundidos;                                  

V) Avaliação técnico-econômica e sócio-ambiental dos impactos da
eletrificação no meio rural do Programa de Eletrificação Rural
finalizada.                                                               

Conforme se lê no Título III - Das Obrigações das Instituições
Partícipes - à Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das
Relações Exteriores (ABC/MRE) cabe a tarefa de monitorar, acompanhar e
avaliar as ações decorrentes do Projeto; à ELETROBRÁS cabe a execução
do Projeto, em conjunto com o PNUD, assim como garantir as
contribuições financeiras; ao PNUD cabe desenvolver, em conjunto com a
ELETROBRÁS, as atividades previstas no documento do Projeto e outras
tarefas correlatas.                                                       

O que chama a atenção neste acordo de cooperação é o fato de a
ELETROBRÁS arcar integralmente com os custos do Projeto (art. 11, I),
no valor total de R$ 8.100.000,00 (correspondentes à US$ 3.000.000,00,
calculados à taxa de câmbio das Nações Unidas de 04/2005) e pagar ao
PNUD, por conta de suas atividades de apoio à implementação do Projeto,
uma quantia correspondente a 3% do seu orçamento (art. 13).      

A razão de ser de um tal contexto é questionável, tendo em vista
que não há no Projeto em tela o aporte de recursos externos e tampouco
a necessidade de contratar peritos estrangeiros, mesmo porque trata-se
de eletrificação rural (vide os Termos de Referência anexos ao
documento do Projeto e também o art. III, 1, do citado Decreto n.º
59.308). Nesse sentido, o Brasil domina este tipo de tecnologia
(projetos dessa natureza, bem como de redes de distribuição e
iluminação urbana, obedecem a parâmetros estabelecidos pelas empresas
concessionárias de energia), de modo que a própria ELETROBRÁS poderia
promover as ações necessárias à implementação do Projeto BRA/05/020
(por exemplo, contratar universidades e centros de excelência
localizados no país para realizar as consultorias que se façam
necessárias), prescindindo, portanto, da colaboração do PNUD. O mesmo
se aplica aos itens IV e V dos citados resultados esperados.        

Diante do exposto, é oportuno que a ELETROBRÁS analise a
oportunidade e conveniência de manter o PNUD como entidade participante
do Programa LUZ PARA TODOS.                                                           

8.3 SUBÁREA - REGISTRO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - SIASG 

8.3.1 ASSUNTO - CADASTRO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS NO SIASG 
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8.3.1.1 INFORMAÇÃO: (066) 

Verificamos que a ELETROBRÁS não cadastrou os contratos e
convênios no SIASG, conforme estabelece a Lei n.º 10.934, de 11/08/2004
(Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2005):

"Art. 19
 (...)

 § 4o As entidades constantes do orçamento de investimento das
estatais deverão providenciar a transferência eletrônica de
dados relativa aos contratos firmados para o SIASG, de acordo
com regulamentação a ser editada pelo Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão."

9 CONTROLES DA GESTÃO 

9.1 SUBÁREA - CONTROLES EXTERNOS 

9.1.1 ASSUNTO - Atuação do TCU/SECEX no EXERCÍCIO 

9.1.1.1 INFORMAÇÃO: (001) 
 
Constam do Processo de Prestação de Contas da ELETROBRÁS –

exercício de 2005 – as providências adotadas pela Empresa face às
determinações e solicitações do TCU (fls. 308 a 321).

Com relação ao registro de tais providências, cabem as seguintes
considerações:

1. Ofício n.º 370/2005 – SECEX/PI, de 28/04/2005 (Acórdão n.º
446/2005 – Plenário)

Determinações não atendidas.

Não constam as medidas adotadas pela CEPISA com vistas ao
atendimento das determinações do TCU contidas no referido Acórdão.

2. Ofício 154/GAB/2005 – 3ª DT, de 25/05/2005 – Secretaria de Macro
Avaliação Governamental

Acrescentamos as respostas que faltam aos itens “k” e “l”:

k) A ELETROBRÁS não exige contra-garantia.                                 

l) Como o contrato de financiamento no âmbito do RELUZ é realizado
entre as concessionárias de energia elétrica e a ELETROBRÁS, os termos
do artigo 32 da Lei Complementar n.º 101/2000 e Resolução n.º 43/2001
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do Senado Federal não se aplicam no contexto da relação concessionária
X ELETROBRÁS.

3. Ofício 177-TCU/SEMAG – 3ª DT, de 08/07/2005

Faltou registrar no processo de prestação de contas os itens “e”,
“f” e “g”:

e) Número, data de celebração, número de parcelas para amortização de
cada contrato de financiamento assinado entre a concessionária de
energia elétrica e o ente da Federação, tantas vezes tiverem sido
realizadas operações de crédito com o mesmo ente;
f) Como se dá a arrecadação da Reserva Global de Reversão;
g) Se a parcela utilizada pela Eletrobrás integra ou não os orçamentos
fiscal ou de investimento da União, assim como se em algum momento tais
recursos passam pela conta única do Tesouro Nacional – caso positivo,
informar o número da fonte no SIAFI.

Tais itens foram respondidos. 

4. Ofício n.º 425/2005 - 1ª SECEX - de 27/06/2005

O item 2, “c”, foi grafado com incorreção. O texto correto é o
que segue:

“Caso a Empresa tenha conhecimento da denúncia de que a CEMAR
estaria simulando a aquisição de materiais para a utilização no
Programa Luz para Todos ou utilizando material de seu estoque
para realização das metas do Programa, gerando um crédito junto
ao fornecedor para posterior utilização em outra atividade
divorciada do citado Programa de Governo, informar as
providências tomadas a respeito”.                                                                 

Determinação não atendida.

A ELETROBRÁS não respondeu a este questionamento do TCU. 

6. Ofício n.º 344/2005 – SECEX/RJ - 2ª DT, 06/04/2005 (Acórdão
314/2005 TCU – Plenário)

Não constam as providências adotadas pela ELETRONUCLEAR.

Todas as outras determinações do TCU foram atendidas. 

9.1.2 ASSUNTO - Atuação das Unidades da CGU - NO EXERCÍCIO 

9.1.2.1 INFORMAÇÃO: (002) 
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Constam do Processo de Prestação de Contas da ELETROBRÁS –
exercício de 2005 – as providências adotadas pela Empresa face às
solicitações e recomendações da CGU (fls. 321 a 331). 

Com relação ao registro de tais providências, cabe observar o
seguinte:

1. Ofício n.º 20904/2005/CGU-PR, de 19/08/2005:

Trata de uma inspeção “in loco” na execução do Programa Luz para
Todos no Estado do Maranhão, a fim de apurar a utilização de notas
fiscais “frias” pela CEMAR – Companhia Energética do Maranhão. 

2. Verificamos que existem solicitações/recomendações, contidas no
Relatório de Auditoria de Avaliação de Gestão do exercício de 2004, que
ainda se encontram pendentes de resposta e/ou implementação, conforme
segue: 
                                                                 
a) No item 4.1.1.2 foi solicitado à Empresa informar os desdobramentos
do pleito da Manaus Energia quanto à recomposição do quadro de pessoal
daquela empresa.
                                   
 A solicitação não foi atendida.   
                                    
b) No item 4.1.1.7 foi recomendado apresentar os desdobramentos da CTA-
PR-1381/2004, de 09/02/2004, a propósito do item "c" do Ofício n.º 122,
da SECEX-AM, de 16/04/2004:
 

"avaliar a situação crítica em que se encontrava a Manaus Energia
em termos de recursos humanos próprios, uma vez que 70% dos recursos
humanos são terceirizados, e busque uma solução definitiva para a
situação" (Acórdão n.º 636/2004).

                                          
A recomendação não foi atendida.   

c) No item 4.1.2.2 foi recomendado efetivar o atendimento à
determinação contida no item 9.2 do Acórdão TCU n.º 1802/2003, ou seja,
informar nas contas anuais (grifo nosso), em título específico, os
desembolsos realizados em cumprimento ao disposto na cláusula terceira
do contrato econômico-financeiro para implantação e uso da estação
conversora de Rivera e de intercâmbio de energia elétrica entre Brasil
e Uruguai, de 30/01/1997, em favor da Administración Nacional de Usinas
y Transmisiones Electricas - UTE, e juntar ao respectivo processo cópia
de pareceres técnicos que comprovem a exatidão dos valores a serem
ressarcidos, da ata da reunião de diretoria que vier a aprovar esses
ressarcimentos e dos elementos relacionados no item 6 da cláusula
terceira do referido contrato:
                                   
 - cópia de documentos, que a critério da ELETROSUL, comprovem as
obrigações assumidas, referidas em 1.1, 1.2 e 1.3 do item 1 desta
Cláusula; 
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 - extrato fiel e consolidado do contrato de empréstimo firmado entre a
UTE e BID, logo após a sua assinatura. A ELETROSUL examinará o contrato
e seus anexos, extraindo todas as informações julgadas pertinentes; 
                                                             
 - dentro de 30 dias subseqüentes a cada trimestre civil, a partir do
início do empreendimento, um plano de realização do projeto e um quadro
de origem e aplicação de recursos, onde conste cronograma pormenorizado
das inversões e a indicação das utilizações trimestrais;  
  
 - dentro de 30 dias subseqüentes a cada trimestre civil, os relatórios
relativos à execução do projeto, compreendendo o realizado no
trimestre, de acordo com o detalhamento previsto no item c anterior.
      

A determinação da Corte de Contas não foi atendida no que diz
respeito às prestações de contas de 2004 e 2005. No presente exercício,
a Empresa encaminhou (Memorando DFI-1016/2005, de 06/09/2005), cópia do
Termo Aditivo n.º 01 ao contrato em tela, cujo objeto é a sub-rogação
de todos os direitos e obrigações à ELETROBRÁS, bem como cópias dos
pagamentos realizados, de acordo com o cronograma de pagamentos
previsto no anexo II do referido Termo Aditivo, respeitadas as
variações ocorridas nas taxas de juros.

                          
d) No item 4.1.2.9 foi recomendado adotar medidas no sentido de
reverter a parcela das dívidas da ELETRONORTE que foram liquidadas com
a utilização de créditos de concessões a licitar provisionados no
balanço patrimonial da ELETROBRÁS.
                                        

A ELETROBRÁS esclareceu (Memorando DFF-245/2005, de 29/08/2005)
que a aprovação de créditos para a ELETRONORTE referente a concessões a
licitar se deu através da Resolução de Diretoria n.º 254/1999, e a
aprovação da liquidação de dívidas com os citados créditos se deu
através da Deliberação do Conselho de Administração n.º 025/2003. É
entendimento do Departamento Financeiro que, para reverter a liquidação
de dívidas em questão, deverá haver manifestação da Diretoria Executiva
e do Conselho de Administração.

Assim, esta recomendação não foi atendida.
                                                 

e) No item 4.1.2.12 foi recomendado ultimar providências junto à
ELETRONORTE, FURNAS, ANTT e Centro Memória da Eletricidade, com vistas
à regularização dos débitos em atraso, sob pena do cancelamento das
respectivas cessões. 
                                                     

Tendo em vista a resposta dada pela ELETROBRÁS, o problema ainda
não foi solucionado.                              

 Todas as outras recomendações da CGU foram atendidas. 

9.2 SUBÁREA - CONTROLES INTERNOS 

9.2.1 ASSUNTO - ATUAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA 
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9.2.1.1 INFORMAÇÃO: (003) 
 
Remetemos o leitor ao Relatório da Auditoria Interna, que é parte

integrante do Processo de Prestação de Contas da ELETROBRÁS (fls. 272 a
308), cabendo as seguintes observações:

1. Relatório de Auditoria n.º 01/2005, de 02/03/2005 - ANÁLISE DA
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS APORTADOS PELA ELETROBRÁS NA CEPISA -
EXERCÍCIO 2000

As falhas mencionadas no citado relatório são as listadas abaixo,
sendo que não há registro de que as mesmas tenham sido sanadas:

a) Contrato de financiamento com cláusula correspondente ao objeto sem
especificação da localização geográfica da obra ser financiada;

b) Contrato de financiamento com liberação de parcelas sem o
correspondente avanço físico da obra;

                                  
c) Ausência de pesquisa de mercado nos processos de licitação;
           
d) Inabilitação imprópria de empresa concorrente;
                         
e) Processo licitatório onde consta certidão negativa do INSS com prazo

de validade vencido quando da assinatura do contrato;
               
f) Investidura de membros de Comissão Permanente de Licitação por 2

anos e 3 meses; 
                                                          
g) Divergência entre o montante de recursos liberados pela ELETROBRÁS,

por meio de dois contratos de financiamento para o Programa Luz no
Campo à CEPISA, e o valor total informado pela CEPISA como
efetivamente contratado com fornecedores para este programa;

              
h) Contratos com fornecedores sem indicação do código orçamentário do

crédito pelo qual correrá a despesa;  
                                  
i) Contrato com fornecedores com cláusula contratual estabelecendo a

possibilidade de prorrogação da vigência do contrato por quaisquer
motivos de conveniência do contratante, o que não encontra respaldo
nas  hipóteses de prorrogação explicitamente definidas no art. 65 da
Lei n.º 8.666/93;

                                                          
j) Contrato com fornecedor sem inclusão de fórmula de reajuste de

preços em desacordo com o artigo 55, II, da Lei n.º 8.666/93;
              
k) Contrato com fornecedor utilizando recursos não previstos no

contrato, oriundos de contrato de financiamento destinado a outro
objeto;
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l) Prorrogação de vigência de contrato com aditamento assinado em data
posterior ao término do prazo de vigência contratual;

                     
m) Aditamentos contratuais assinados, mencionando prazo de vigência

retroativo, isto é, com aplicação anterior à data de assinatura do
aditivo;

                                                                  
n) Divergência de valores de liberação financeira em relatórios
internos, provenientes de áreas distintas da CEPISA. 

2. Relatório de Auditoria n.º 09/2005, de 18/07/2005 - ANÁLISE DA
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS APORTADOS PELA ELETROBRÁS NA CEPISA - EXERCÍCIO
DE 1999

 Não há registro de que as recomendações da Auditoria Interna
tenham sido atendidas. 
 
3. Relatório de Auditoria n.º 15/2005, de 09/08/2005 – PLANO DE
SAÚDE DA ELETROBRÁS – ELETROS-SAÚDE

As seguintes recomendações não foram atendidas:

a) Implementar o Manual de Rotina e Procedimentos na ELETROS-SAÚDE,
visando respaldar a operacionalização dos processos de reembolso de
livre escolha, medicamento, odontologia e credenciados, conforme
recomendado no Relatório de Auditoria n.º 38/1998.

b) Firmar convênios de reciprocidade no âmbito do setor elétrico,
conforme preconiza o item “i” da cláusula 1ª, estabelecido no objeto do
Convênio ECV-883/2001. 

c) Informar a respeito do convênio de reciprocidade a todos os
empregados da ELETROBRÁS, quando em viagem a trabalho, através de
cartilhas ou informes anexados a seu bilhete de passagem, contendo os
procedimentos a serem adotados em caso de emergência médica em outros
estados.

d) Implementar pesquisas periódicas junto aos beneficiários do plano de
saúde para aferir o grau de satisfação quanto aos serviços prestados
pelos credenciados. 

e) Revisar e corrigir as impropriedades encontradas no Relatório
“AREEXCRE1”, enquanto estiver em vigência o Convênio ECV-883/2001.

 
4. Relatório de Auditoria n.º 17/2005, de 17/08/2005

 
Não há registro de que as recomendações da Auditoria Interna

tenham sido atendidas. 

5.  Relatório de Auditoria n.º 18/2005 (22/08/2005) - CONTRATOS DE
PATROCÍNIOS
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As seguintes recomendações não foram atendidas:

a) Que sejam definidos e tornados públicos, através do “site” da
ELETROBRÁS, critérios para seleção de projetos e concessão de
patrocínios para projetos culturais e para os demais passíveis de serem
patrocinados no âmbito da ELETROBRÁS.

b) Avaliar a viabilidade de operacionalização, em uma só área da
Empresa, dos procedimentos para contratação de patrocínios dos projetos
culturais e dos demais. 

6.   Relatório de Auditoria n.º 19/2005, de 24/08/2005 – RECONCILIAÇÃO
BANCÁRIA – 1º TRIMESTRE DE 2005

As seguintes recomendações não foram atendidas:

a) Aprimorar a metodologia de controle e acompanhamento dos recursos
disponibilizados à ELETROS pela ELETROBRÁS, a título de adiantamento,
conforme previsto na cláusula terceira do Convênio ECV-883-A/2002.

b) Encaminhar mensalmente ao DFC e DFF demonstrativo dos valores
disponibilizados à ELETROS pela ELETROBRÁS, bem como da prestação de
contas das despesas realizadas.

7. Relatório de Auditoria n.º 20/2005, de 26/08/2005 – AUDITORIA DE
GESTÃO – CEAM

Não há registro de que as recomendações da Auditoria Interna
tenham sido atendidas. 
  
8. Relatório de Auditoria n.º 21/2005, de 19/09/2005 – AUDITORIA DE
GESTÃO – CEPISA

Não há registro de que as recomendações da Auditoria Interna
tenham sido atendidas. 

9. Relatório de Auditoria n.º 22/2005, de 19/09/2005 – EMPRÉSTIMO DE
EMERGÊNCIA - ELETROS

As seguintes recomendações não foram atendidas:

a) Desvincular os recursos destinados a Empréstimos Financeiros de
Emergência (EFE) da carteira de investimentos da Fundação, sob pena de
colocar em risco a rentabilidade e liquidez da mesma. 

b) Alterar a fonte de recursos destinados a EFE com a migração para
a Fundação Eletros de Assistência e Bem-Estar Social (FABES), recursos
não previdenciários. 

c) Inventariar a carteira de empréstimos da fundação ELETROS com
vistas à identificação dos recursos financeiros aplicados nas duas
modalidades. 
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d) Aportar os recursos necessários, da FABES, à carteira de
investimentos da Fundação ELETROS em montante equivalente ao volume de
EFE concedidos.

e) Atentar para que o montante de EFE a serem concedidos não coloque
em situação de insolvência a FABES.

f) Adotar procedimentos de garantia financeira de forma a preservar
a solvência da FABES.

g) Avaliar a utilização, do ponto de vista legal, dos valores
trabalhistas indenizatórios depositados pela patrocinadora e a reserva
matemática do participante para fins de quitação de débitos junto à
Fundação, no caso de desligamento.

h) Priorizar a implementação de um sistema informatizado, integrado
e “on-line”, buscando uma maior interação com a patrocinadora e o
participante.  

10. Relatório de Auditoria n.º 23/2005, de 31/10/2005 – AUDITORIA DE
GESTÃO – ELETROACRE

Não há registro de que as recomendações da Auditoria Interna
tenham sido atendidas.

11. Relatório de Auditoria n.º 25/2005, de 15/12/2005 – ALTERAÇÕES DE
DADOS CADASTRAIS DE CONTRIBUINTES DO EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO

As seguintes recomendações não foram atendidas:

a) Manter a documentação comprobatória que deu suporte para as
transferências de titularidade dos créditos do Empréstimo Compulsório
de forma organizada, numerada, de fácil identificação e compreensão e
em local seguro.

b) Fazer constar nos processos de alteração de titularidade do
Empréstimo Compulsório formalidades, tais como: assinatura de quem
revisou; assinatura de aprovação do gerente responsável.

c) Implementar formulário de controle numerado com o mesmo número de
registro que constou no sistema para a respectiva alteração.

d) Proceder periodicamente a testes no cadastro, com a finalidade de
identificar possíveis erros ou incoerências.

e) Restringir o número de pessoas com perfil para efetuar alterações
no cadastro do Empréstimo Compulsório.

12. Relatório de Auditoria n.º 26/2005, de 20/12/2005 – PROINFA
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As seguintes recomendações não foram atendidas:

a) Providenciar a publicação dos extratos dos aditamentos
contratuais, em conformidade com o disposto no art. 61, parágrafo
único, da Lei n.º 8.666/93. 

b) Obter os documentos comprobatórios de regularidade com a
seguridade social, atualizados, em conformidade com o art. 55, XIII, da
Lei n.º 8.666/93, e juntá-los ao processo. 

c) Interagir com o Departamento Jurídico com vistas à agilização dos
procedimentos para rescisão ou anulação do contrato do empreendimento
PCH Buriti.

13. Relatório de Auditoria n.º 27/2005, de 21/12/2005 – CONTA DE
DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO - CDE

A seguinte recomendação não foi atendida:

Recepcionar as informações das unidades administrativas DEP, DED,
DFI e DFF e ultimar as providências para o desenvolvimento do
instrumento normativo.  

14. Relatório de Auditoria n.º 28/2005, de 22/12/2005 – AUDITORIA DE
GESTÃO -CEAL

 Não há registro de que as recomendações da Auditoria Interna
tenham sido atendidas.

9.2.2 ASSUNTO - AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS 

9.2.2.1 INFORMAÇÃO: (006) 

Com relação ao processo de Prestação de Contas da ELETROBRÁS do
exercício de 2005, não constam as seguintes informações:

Discriminação das transferências e recebimentos de recursos
mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria ou outros
instrumentos congêneres, bem como a título de subvenção, auxílio ou
contribuição, destacando, dentre outros aspectos, a correta aplicação
dos recursos repassados ou recebidos e o atingimento dos objetivos e
metas colimados, parciais e/ou totais, sendo que, nas hipóteses do art.
8º da Lei n.º 8.443/92, deverão constar, ainda, informações sobre as
providências adotadas para a devida regularização de cada caso,
inclusive sobre a instauração da correspondente Tomada de Contas
Especial (item 06 do Anexo II da DN TCU n.º 71, de 07/12/2005).

As demais peças constam do processo e foram adequadamente
elaboradas.

III - CONCLUSÃO
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Em face dos exames realizados, bem como da avaliação da gestão

efetuada, no período a que se refere o presente processo, constatamos o
seguinte:

 8.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (047) 

Inobservância de dispositivos legais quando da elaboração de
edital de licitação. 

                   Rio de Janeiro, 30 de Junho de 2006. 



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

                   PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

CERTIFICADO N.º     : 175372
UNIDADE AUDITADA    : ELETROBRAS
CÓDIGO              : 910808
EXERCÍCIO           : 2005
PROCESSO N.º        : 00218000472200611
CIDADE              : RIO DE JANEIRO

                    CERTIFICADO DE AUDITORIA

          Foram  examinados,  quanto   à legitimidade e legalidade, os
atos  de  gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no
período  de  01Jan2005 a 31Dez2005, tendo sido avaliados os resultados
quanto  aos  aspectos  de  economicidade,  eficiência  e  eficácia  da
gestão orçamentária,  financeira e patrimonial.

2.        Os  exames  foram  efetuados  por seleção de itens, conforme
escopo  do  trabalho  definido  no  Relatório  de  Auditoria constante
deste processo, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas
selecionadas e atividades examinadas, e incluíram provas nos registros
mantidos  pelas unidades, bem como a aplicação de outros procedimentos
julgados  necessários  no  decorrer da auditoria.  Os gestores citados
no  Relatório  estão  relacionados  nas  folhas  0001  a  0017,  deste
processo.

3. Diante dos exames aplicados, de acordo com o escopo
mencionado  no  parágrafo segundo, consubstanciados no Relatório  de
Auditoria de Avaliação da Gestão nº 175372, houve gestores cujas
contas foram certificados como regulares com ressalvas.  O fato que
ensejou tal certificação foi o seguinte:

3.1  IMPROPRIEDADE

8.1.1.1 - Inobservância de dispositivos legais quando da elaboração
do edital de licitação.

                  Rio de Janeiro , 29 de Junho de 2006

                           JESUS REZZO CARDOSO
               CHEFE DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO NO RJ



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

PRESTAÇÃO DE CONTAS 

RELATÓRIO Nº : 175372 
EXERCÍCIO : 2005 
PROCESSO Nº: 00218.000472/2006-11
UNIDADE AUDITADA : ELETROBRAS
CÓDIGO : 910808 
CIDADE : RIO DE JANEIRO

PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO

Em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei n.º 8.443/92, combinado

com o disposto no art. 151 do Decreto n.º 93.872/86 e inciso VIII, art. 14 da IN/TCU/N.º 47/2004 e

fundamentado no  Relatório, acolho a conclusão expressa no Certificado de Auditoria, que certificou as contas

dos gestores no período de 01Jan2005 a 31Dez2005 como REGULARES E REGULARES COM

RESSALVAS.

2. As questões objeto de ressalvas  foram levadas ao conhecimento dos gestores responsáveis,

para manifestação, conforme determina a Portaria CGU nº 03, de 05 de janeiro de 2006, que aprovou a Norma de

Execução nº 01, de 05 de janeiro de 2006, entretanto, os Gestores não apresentaram as manifestações em tempo

hábil para análise. Tão logo tais manifestações sejam apresentadas serão analisadas e enviadas ao Tribunal de

Contas da União. 

. Desse modo, o processo deve ser encaminhado ao Ministro de Estado supervisor, com vistas à

obtenção do Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52, da Lei n.º 8.443/92, e posterior remessa ao

Tribunal de Contas da União. 

Brasília,  30  de  junho  de 2006.

MAX HERREN

Diretor de Auditoria da Área de Infra-Estrutura


