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Relatório nº: 201308365 

UCI Executora: CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO 

 

 
 

_______________________________________________ 
Análise Gerencial 

 

Senhor Chefe da CGU-Regional/RJ,  

 
 

Em atendimento à determinação contida nas Ordens de Serviço n.º 201308365, 

201308376, 201308377 e 201308378, e consoante o estabelecido na Seção III, Capítulo 

VII da Instrução Normativa SFC n.º 01, de 06/04/2001, apresentamos os resultados dos 

exames realizados sobre a prestação de contas anual apresentada pela CENTRAIS 

ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS consolidando as informações 

sobre a gestão do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - ELETROBRAS CEPEL e 

da Conta de Consumo de Combustíveis - CCC, e agregando a gestão do Fundo de 

Reserva Global de Reversão - RGR e da Conta de Desenvolvimento Energético -CDE 

 

1. Introdução 

 
 

Os trabalhos de campo conclusivos foram realizados no período de 04/07/2013 a 

23/08/2013, por meio de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao 

longo do exercício sob exame e a partir da apresentação do processo de contas pela 

unidade auditada, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço 

Público Federal. Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 
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2. Resultados dos trabalhos 

 

Verificamos na Prestação de Contas da Unidade a não conformidade com o inteiro teor 

das peças e respectivos conteúdos exigidos pela IN-TCU-63/2010 e pelas DN–TCU–

119/2012 e 124/2012, tendo sido adotadas, por ocasião dos trabalhos de auditoria 

conduzidos junto à Unidade, providências que estão tratadas em itens específicos deste 

relatório de auditoria. 

Em acordo com o que estabelece o Anexo IV da DN-TCU-124/2012, e em face dos 

exames realizados, efetuamos as seguintes análises: 

 

 

2.1 Avaliação da Conformidade das Peças 

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas nesse item consideraram-se as 

seguintes questões de auditoria: (i) A unidade jurisdicionada elaborou todas as peças a 

ela atribuídas pelas normas do Tribunal de Contas da União para o exercício de 

referência? (ii) As peças contemplam os formatos e conteúdos obrigatórios nos termos 

da DN TCU nº 119/2012, da DN TCU nº 124/2012 e da Portaria-TCU nº 150/2012? 

A metodologia da equipe de auditoria consistiu na análise censitária dos itens que 

compõem o Relatório de Gestão e as peças complementares. 

A partir dos exames referentes ao Processo nº 00218.001105/2013-63 e Relatório de 

Gestão da UJ, concluímos que a Unidade elaborou todas as peças a ela atribuídas pelas 

normas do Tribunal de Contas da União para o exercício de 2012. Todavia, os 

conteúdos e formatos obrigatórios nos termos da DN TCU nº 119/2012 e 124/2012 e da 

Portaria-TCU nº 150/2012, não foram integralmente cumpridos. 

  
##/Fato## 

 

 

2.2 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão 

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas nesse item consideraram-se as 

seguintes questões de auditoria: (i) Os resultados quantitativos e qualitativos estão 

sendo atingidos? (ii) A relação Finalidade da Ação x Objeto do Gasto apresenta 

coerência? 

O presente relatório contempla as informações referentes à ELETROBRAS HOLDING, 

aos fundos setoriais CCC, CDE e RGR, e à ELETROBRAS CEPEL. 

ELETROBRAS 

A ELETROBRAS é uma empresa de economia mista vinculada ao Ministério de Minas 

e Energia - MME que, na condição de holding, controla grande parte dos sistemas de 

geração e transmissão de energia elétrica do Brasil, por intermédio de seis subsidiárias: 

ELETROBRAS CHESF, ELETROBRAS FURNAS, ELETROBRAS ELETROSUL, 
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ELETROBRAS ELETRONORTE, ELETROBRAS CGTEE E ELETROBRAS 

ELETRONUCLEAR. 

A holding controla a ELETROBRAS Participações S.A. – ELETROBRAS 

ELETROPAR, é mantenedora do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica e detém 50% 

das ações de ITAIPU BINACIONAL. 

Além disso, atua na área de distribuição de energia por meio de seis empresas: 

ELETROBRAS AMAZONAS ENERGIA, ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ACRE, 

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA, ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO 

RONDÔNIA, ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ E ELETROBRAS 

DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS. 

Consta, ainda, da carteira da holding a participação minoritária em 29 empresas do setor 

elétrico e parcerias em 73 sociedades de propósitos específicos (SPEs) para o 

desenvolvimento de novos empreendimentos, sendo 39 voltados ao negócio geração e 

34 à transmissão de energia. 

Conforme consta do Relatório da Administração, não houve alterações relevantes na 

estrutura acionária da empresa, destacando-se, apenas, a aquisição do controle da Boa 

Vista Energia, que antes era controlada pela ELETROBRAS Eletronorte, e a assunção 

da Diretoria Executiva da Celg Distribuição S/A. 

Nos termos do artigo 4º de seu Estatuto Social, a ELETROBRAS tem como objeto 

social, dentre outros, o desenvolvimento de atividades relacionadas à geração, 

transmissão e distribuição de energia elétrica, a participação na formulação da política 

energética no País, à concessão de financiamentos às empresas em que tenha 

participação acionária, à colaboração técnico-administrativa com o Ministério de Minas 

e Energia e ao patrocínio de pesquisas de interesse do setor elétrico. 

Em resumo, é missão estatutária da ELETROBRAS atuar como holding do setor 

elétrico e ser o “braço” do governo federal na implementação de políticas públicas neste 

setor. 

As atividades das empresas integrantes do sistema ELETROBRAS concentram-se 

majoritariamente em três segmentos de negócio: Geração, Transmissão e Distribuição 

de energia. 

Segundo informações constantes do Relatório de Administração 2012, a 

ELETROBRAS possui 40 usinas hidrelétricas, 123 termelétricas, duas termonucleares e 

quatro parques eólicos, que representam 35% da capacidade nacional para geração de 

energia elétrica. 

No negócio Transmissão, a auditada possui 52% das linhas de transmissão no País, com 

55 mil quilômetros de extensão. 
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Destacamos o fato de que 95% destas linhas de transmissão são propriedade do Grupo 

ELETROBRAS e 5% foram conquistadas em leilões através de parcerias denominadas 

Sociedade de Propósito Específico – SPE. 

As distribuidoras de energia controladas, que atendem a 5% dos consumidores de 

energia no país, têm atuação nos estados da região norte e nordeste e são administradas 

de forma centralizada pela Diretoria de Distribuição da ELETROBRAS. 

Consta, das Demonstrações Financeiras da ELETROBRAS do exercício sob exame, o 

registro de um prejuízo líquido de R$ 6.879 milhões contra um lucro de R$ 3.733 

milhões no exercício anterior. 

O resultado negativo da empresa, no exercício 2012, foi ocasionado, segundo 

informações constantes do Relatório da Administração, por eventos atípicos ligados às 

mudanças regulatórias (indenizações, impairment e contratos onerosos), que montam 

R$11.693 milhões. 

Consta, do Relatório de Administração, referente ao exercício 2012, que o segmento 

geração é responsável por 56% das receitas auferidas pela ELETROBRAS no exercício 

e os segmentos transmissão e distribuição respondem, respectivamente, por 24% e 19%. 

Neste diapasão, as empresas do sistema que apresentaram maiores receitas foram as 

geradoras e transmissoras, subsidiárias da ELETROBRAS. 

Dentre as subsidiárias, a ELETROBRAS FURNAS apresentou a maior receita, 

representando 25,06% do total, seguida pela ELETROBRAS CHESF e pela 

ELETROBRAS ELETRONORTE, que responderam, respectivamente por 19,15% e 

16,04%. 

Dentre as controladas, destacamos as receitas auferidas pela ELETROBRAS 

DISTRIBUIDORA AMAZONAS e pela ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI, 

que responderam, respectivamente por 5,95% e 3,37% do total. 

Quadro - Receita Operacional – 2012 

Empresa R$ milhões % 

Furnas             8.715.517,00  25,06% 

Chesf             6.660.383,00  19,15% 

Eletronorte            5.577.236,00  16,04% 

Itaipu            3.797.866,00  10,92% 

Eletronuclear            2.360.036,00  6,79% 

ED Amazonas            2.070.391,00  5,95% 

Eletrosul            1.824.859,00  5,25% 

ED Piaui             1.171.114,00  3,37% 

ED Rondonia                 982.503,00  2,83% 

ED Alagoas                889.567,00  2,56% 

CGTEE                 530.777,00  1,53% 

ED Roraima                192.321,00  0,55% 

Fonte: Demonstrações Financeiras referentes a cada empresa em 31/12/2012.  
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Os investimentos da ELETROBRAS, no exercício sob exame, foram, segundo o 

Relatório de Administração, direcionados, em sua maioria, ao negócio geração, 

conforme quadro a seguir: 

Quadro - Investimentos por Segmento - 2012 

Negócio R$ milhões 

Investimentos Próprios 

Geração 1770,9 

Transmissão 1638,7 

Distribuição 837,2 

Manutenção - Geração 511,6 

Manutenção - Distribuição 401,2 

Manutenção - Transmissão 218,8 

Outros 545,7 

Subtotal 5924,1 

Inversões Financeiras em Parcerias 

Geração 2980,3 

Transmissão 945,1 

Subtotal 3925,4 

Total 9849,5 

Fonte: Relatório de Administração referente ao exercício 2012 

Os investimentos realizados, em 2012, totalizam 9,8 bilhões, representando 78,6% do 

montante programado, segundo informa o Relatório de Administração. O não 

atingimento da meta prevista ocorreu devido à frustração orçamentária nos projetos 

referentes à construção da Usina Termonuclear de Angra 3 e de implantação da 

Subestação Coletora de Porto Velho e da Estação Inversora Araraquara II, que 

totalizaram R$ 978,2 milhões. 

ELETROBRAS na Qualidade de Holding 

Desde o exercício de 2009, a ELETROBRAS vem buscando sedimentar sua posição de 

holding, tendo adotado iniciativas com o objetivo de estabelecer as diretrizes a serem 

seguidas pelas suas subsidiárias. 

Tal postura baseia-se na prerrogativa constante do Estatuto Social da empresa, que 

estabelece que "as subsidiárias obedecerão às normas administrativas, financeiras, 

técnicas e contábeis, tanto quanto possível, uniformes, estabelecidas pela 

ELETROBRAS". 

Desde então, as empresas controladas passaram a adotar, de forma integrada com a 

controladora, estratégias de gestão, Política de Gestão de Pessoas e Política de 

Comunicação, bem como código de ética único. 

Constam, do Relatório de Gestão da empresa, seus objetivos finalísticos, quais sejam: 

“1. Ampliar e aprimorar os negócios de GTD&C (geração, 

transmissão, distribuição e comercialização) de energia elétrica de 
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forma competitiva e rentável. 2. Maximizar a participação da 

energia limpa, incluindo novas fontes renováveis na matriz 

energética do Sistema ELETROBRAS. 3. Expandir seletivamente 

a atuação internacional em GTD&C, alinhada aos negócios da 

companhia e com foco nas Américas. 4. Participar da gestão dos 

programas de energia elétrica de interesse do governo, pactuando 

metas de execução e equilíbrio econômico-financeiro. 5. Garantir 

que os empreendimentos do Sistema ELETROBRAS sejam 

vetores de desenvolvimento sustentável para suas áreas de 

entorno.” 

Na esteira do processo de mudança no sistema ELETROBRAS foi estipulado, pela 

holding, o Contrato de Metas de Desempenho Empresarial – CMDE, o qual foi assinado 

por todas as empresas controladas. O referido instrumento tem por objetivo estabelecer 

indicadores que permitam à ELETROBRAS avaliar o desempenho de suas subsidiárias. 

Em face da Deliberação n.º 092/2012 do Conselho de Administração da 

ELETROBRAS, que estabelece a utilização de indicadores e metas no âmbito da 

holding, a equipe de auditoria procedeu ao aprofundamento dos exames para análise dos 

indicadores institucionais. A implementação de tais mecanismos de controle vem sendo 

recomendada reiteradamente pela CGU nos últimos relatórios de avaliação de gestão. 

Observamos que a ELETROBRAS elaborou um painel de indicadores financeiros, 

operacionais e socioambientais, cujas metas de desempenho foram acordadas entre a 

própria holding e suas controladas, através de Contratos de Metas de Desempenho 

Empresarial – CMDE. No caso das distribuidoras, foram pactuados, além dos 

indicadores financeiros, indicadores de desempenho técnico operacional, conforme 

figura a seguir: 
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Fonte: CMDE 

Nosso escopo de análise restringiu-se à verificação dos resultados dos indicadores de 

duração (DEC) e de frequência (FEC) das interrupções no fornecimento de energia 

elétrica, que se relacionam com a qualidade dos serviços prestados ao consumidor. 

Visando assegurar o cumprimento das metas pactuadas nos Contratos de Metas de 

Desempenho Empresarial, as controladas devem enviar, mensalmente, relatórios 

gerenciais de atividades, e trimestralmente, um relatório sobre o andamento das metas. 

Os relatórios trimestrais são apreciados pelo CAE, de acordo com os itens 4.1.2 e 3.1.22 

do CMDE. 

Segundo os itens 7.1 e 7.2, uma vez constatado o descumprimento de qualquer cláusula 

do CMDE ou de seus anexos, a ELETROBRAS encaminhará pedido de justificativa à 

controlada, a qual ficará obrigada a responder, de forma fundamentada, no prazo 

máximo de 15 dias, a contar de seu recebimento. Caso a holding não acate as 
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justificativas, as controladas ficarão impedidas de receber novos recursos financeiros da 

ELETROBRAS, até que se resolvam as pendências existentes e se torne adimplente 

com todos os termos e condições estabelecidas nos CMDEs. 

Mesmo com metas de desempenho anuais, os resultados são acompanhados 

mensalmente, e avaliados a cada trimestre.  

Constatamos que a holding não aplicou penalidades às distribuidoras pelo não 

atingimento das metas impostas pelo CMDE, situação esta decorrente do acatamento, 

pela Empresa, das justificativas apresentadas, o que ocorre em cada caso concreto. 

Concluímos que a cláusula de penalização do CMDE, por si só, mostra-se sem 

efetividade, dado o ciclo em que o processo se insere, ou seja, a aplicação da penalidade 

tenderia a piorar os indicadores que se deseja aprimorar, sendo necessário, portanto o 

aprimoramento dos mecanismos existentes.##/Fato# 

ELETROBRAS na Qualidade de Executora de Programas/Ações de Governo 

No que se refere à execução do orçamento de investimentos do governo federal, 

selecionamos a Ação 126T – Interligação Elétrica Brasil- Uruguai, vinculada ao 

Programa Finalístico 2033 – Energia Elétrica. 

Vinculada à iniciativa 0027, a ação sob exame é do tipo projeto e tem por fim o 

fortalecimento da integração energética entre o Brasil e o Uruguai, mediante a 

construção de uma interligação de grande porte, conforme memorando de 

entendimentos firmado entre as autoridades do segmento de energia dos dois países. 

Quadro – Execução da Ação 126T 

32223 – Centrais Elétricas Brasileiras – ELETROBRAS 

Programa 2033 – Energia Elétrica 

CÓDIGO/TÍTULO DA 

AÇÃO 

Meta Física Atos e Fatos que 

prejudicaram o 

desempenho 

Providências 

Adotadas Previsão Execução Execução/ 

Previsão (%) 

126T 84% 
Não 

informado 
- 

Atraso no 

cronograma das 

obras resultante 

da alteração no 

traçado da linha 

de transmissão e 

de dificuldades 

na obtenção de 

licenças 

ambientais 

Uma vez 

alterado o 

traçado, o 

projeto terá 

continuidade. 
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32223 – Centrais Elétricas Brasileiras – ELETROBRAS 

Programa 2033 – Energia Elétrica 

CÓDIGO/TÍTULO 

DA AÇÃO 

Meta Financeira Atos e Fatos 

que 

prejudicaram 

o 

desempenho 

Providências 

Adotadas Fixação 

(dotação 

final/atualizada) 

Execução 

(despesa 

empenhada) 

Despesa 

Liquidada 

Desp. 

Liquidada/ 

Fixação 

(%) 

 126T 106.188.935  -  13.817.557  13,01% 

 Atraso no 

cronograma 

das obras 

resultante da 

alteração no 

traçado da 

linha de 

transmissão e 

de 

dificuldades 

na obtenção 

de licenças 

ambientais 

Uma vez 

alterado o 

traçado, o 

projeto terá 

continuidade. 

Fonte: Relatório de Gestão 

Sob o gerenciamento da Superintendência de Engenharia e Monitoramento de Obras de 

Transmissão, a ação 126T teve um desempenho aquém do previsto, ocasionado, 

segundo informações constantes do Relatório de Gestão, pelo atraso no cronograma das 

obras resultante da alteração no traçado da linha de transmissão e de dificuldades na 

obtenção de licenças ambientais. 

Por se tratar de um empreendimento vultoso que envolve dois países, questões 

ambientais e técnicas de grande complexidade, entendemos razoáveis as justificativas 

apresentadas, em que pese a ausência de maiores detalhamentos. 

ELETROBRAS CEPEL 

O Centro de Pesquisa de Energia Elétrica - ELETROBRAS CEPEL é uma associação 

civil sem fins lucrativos pertencente ao Orçamento de Investimentos, sendo 

responsável, no exercício de 2011, apenas pela execução da Ação 2745 - Pesquisa de 

Tecnologia Avançada no Campo dos Equipamentos e Sistemas Elétricos, que faz parte 

do Programa Governamental 0476 - Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia. 

O objetivo deste programa de governo é apoiar o desenvolvimento e a difusão de 

tecnologias relacionadas ao setor energético. Já a ação "Pesquisa de Tecnologia 

Avançada no Campo dos equipamentos e Sistemas Elétricos" visa desenvolver novas 

tecnologias e aperfeiçoar as existentes nas áreas de geração, transmissão, distribuição e 

comercialização de energia elétrica, bem como atender à sociedade, investindo recursos 

em programas governamentais estratégicos, visando à melhoria da qualidade de vida das 

comunidades desassistidas e da sociedade de forma mais ampla. 
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O Orçamento de Investimentos para as Empresas Estatais contemplou a ELETROBRAS 

CEPEL com o valor de R$ 25.075 milhões. 

Verificamos que a realização financeira do orçamento de investimento ficou em80,44%, 

ou seja, R$ 20.172 milhões, conforme demonstrado no quadro abaixo, execução esta 

considerada razoável. 

Quadro – Execução da Ação 0476 

CEPEL 

0476 - Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia 

 Meta Financeira ( R$ milhões) 

Ação Despesa Prevista* Despesa Executada 
Previsão/Execução 

(%) 

2745 - Pesquisa de Tecnologia 

Avançada no Campo dos 

Equipamentos e Sistemas 

Elétricos 

25.075 20.172 80,44% 

Fonte: Relatório de Gestão 

Destacamos que inexiste meta física, posto que a ação sob exame refere-se a diversas 

atividades desenvolvidas pelo centro, destacando-se o Projeto LongDist – que estuda 

tecnologias de alta capacidade de transmissão de energia elétrica a longas distâncias, 

que, segundo consta do Relatório de Gestão, é responsável por 50% do montante 

executado no exercício. 

Pelas análises efetivadas e informações apresentadas no Relatório de Gestão, 

consideramos justificada a execução apresentada pela ELETROBRAS CEPEL referente 

ao exercício de 2012. 

FUNDOS GERIDOS 

Em relação aos fundos geridos pela ELETROBRAS, destacamos que não há prévio 

estabelecimento de metas físicas ou financeiras a serem atingidas no exercício, não 

sendo possível, portanto, avaliar o desempenho sob estes aspectos. 

Especificamente no que se refere à gestão da CDE e da RGR, analisamos 15 contratos 

de financiamento/subvenção firmados no exercício 2012 – representando a totalidade 

dos contratos formalizados no exercício, que se dividiram entre projetos nas áreas de 

geração, transmissão, distribuição e Luz para Todos e totalizaram R$ 1,16 bilhão, 

incluindo os respectivos aditivos, distribuídos entre 10 empresas do setor. 

Quatro empresas do sistema ELETROBRAS pactuaram, no período analisado, contratos 

na monta de R$ 223,4 milhões, cerca de 19,2% do total. 
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Quadro: Empresas que Firmaram Contrato(RGR-CDE 2012) 

EMPRESA VALOR(R$) % 

 CEPISA         140.490.416,41  12,1% 

 CERON           56.194.707,53  4,8% 

 AMAZONAS           20.703.597,96  1,8% 

 BOA VISTA            6.096.673,26  0,5% 

 TOTAL - ELETROBRAS         223.485.395,16  19,2% 

 COELBA         396.678.790,00  34,1% 

 CELPA         240.135.250,00  20,6% 

 CELESC         183.413.736,34  15,8% 

 CEEE-D           95.829.247,04  8,2% 

 ELETROCAR           14.773.032,68  1,3% 

 HIDROPAN            9.130.493,13  0,8% 

TOTAL - DEMAIS 

EMPRESAS        939.960.549,19  80,8% 

TOTAL GERAL     1.163.445.944,35  100,0% 

Fonte: contratos pactuados e resposta à SA nº 201301459/002 

No exercício 2012, apenas dois contratos foram custeados com recursos da CDE, a 

título de subvenção, cujos empreendimentos estavam vinculados ao Programa Luz para 

Todos.  

Os projetos relacionados ao Programa Luz para Todos foram responsáveis por 55,4% 

dos contratos pactuados, seguidos pelos projetos de transmissão(22,1%), 

distribuição(22,0%) e geração(1,2%). 

Quadro: Contratos firmados – por negócio 

Negócio R$ % 

Distribuição   256.519.207,83  22,0% 

Geração   13.464.279,40  1,2% 

LPT   636.814.040,00  54,7% 

Transmissão   256.648.417,12  22,1% 

Total 1.163.445.944,35 100,00% 

Fonte: contratos 

Fundos – Empresas Beneficiadas 

Identificamos que, nos exercícios 2011 e 2012, dos 138 pedidos de financiamento 

feitos, 40 foram deferidos e 98 foram indeferidos. 

Quadro: Pedidos de Financiamento/Subvenção – RGR/CDE - Deferidos 

EMPRESA  R$  % 

AMAZONAS ENERGIA        139.242.087,96  9,93% 

CEPISA        140.490.416,41  10,02% 

CERON          80.410.317,49  5,73% 

CHESF            2.780.604,65  0,20% 

ELETROACRE                            35.964.410,00  2,56% 

Empresas ELETROBRAS        398.887.836,51  28,44% 

AES – SUL          34.603.320,00  2,47% 

AMPLA          19.174.864,33  1,37% 
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EMPRESA  R$  % 

BANDEIRANTE ENERGIA S.A. - EDP            4.583.914,77  0,33% 

Boa Vista Energia S.A.            6.096.673,26  0,43% 

CEDRAP                                       961.890,00  0,07% 

CEEE           95.829.247,04  6,83% 

CELESC                               194.557.006,34  13,87% 

CEMAR                                 205.357.760,00  14,64% 

CEMAT            6.075.085,56  0,43% 

CERCOS                                   432.770,00  0,03% 

CHESP                                           693.950,00  0,05% 

COELBA                            396.678.790,00  28,28% 

COPEL                 453.700,00  0,03% 

CPFL PAULISTA                677.948,24  0,05% 

ELETROCAR - CARAZINHO          14.773.032,68  1,05% 

ENERGISA-NF            5.934.678,65  0,42% 

ENERSUL            6.697.335,87  0,48% 

LIGHT          10.144.171,83  0,72% 

Demais empresas    1.003.726.138,57  71,60% 

Total geral    1.402.613.975,08  100,00% 

Fonte: Resposta à SA 201216611/006 - adaptada 

Observamos que, dos pedidos aprovados, 71,6% do volume de recursos foi destinado às 

empresas não integrantes do sistema ELETROBRAS. 

 Quadro: motivos de indeferimento  

Qde. Processos Motivos de Indeferimento 

52 Matéria não apreciada em DEE face a MP 579/2012 

46 demais motivos 

Fonte: Resposta à SA 201216611/006 – adaptada 

A empresa informou que mais da metade dos pedidos foram indeferidos tendo em vista 

o advento da Medida Provisória n.º 579/2012, que impactou negativamente as receitas 

dos fundos setoriais. 

Quadro: Pedidos Indeferidos – volume de recursos 

EMPRESA  R$  % 

AMAZONAS ENERGIA   R$       696.449.342,17  16,54% 

CEAL   R$         10.020.400,00  0,24% 

CEAL                               R$         22.188.420,00  0,53% 

CEPISA   R$         54.464.499,53  1,29% 

CERON   R$       335.264.316,37  7,96% 

CHESF   R$               901.053,46  0,02% 

ELETROACRE   R$         63.355.172,54  1,51% 

ELETRONUCLEAR   R$       280.000.000,00  6,65% 

FURNAS   R$       226.494.833,40  5,38% 

Empresas ELETROBRAS  R$   1.689.138.037,47  40,13% 

AES  ELETROPAULO   R$         43.900.295,00  1,04% 
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EMPRESA  R$  % 

AES - SUL   R$         61.486.886,89  1,46% 

AMPLA   R$         21.392.120,00  0,51% 

BANDEIRANTE ENERGIA S.A. - 

EDP   R$            3.420.079,36  

0,08% 

Boa Vista Energia S.A.   R$            3.546.530,00  0,08% 

CEB Distribuição S.A.   R$       191.506.757,38  4,55% 

CEDRI                      R$            1.715.740,00  0,04% 

CEEE   R$       367.068.119,91  8,72% 

CELESC   R$       795.806.758,71  18,90% 

CELG G&T   R$       217.027.647,73  5,16% 

CELPA   R$       322.155.358,00  7,65% 

CELPE   R$         51.146.690,00  1,22% 

CEMAR   R$         80.846.912,27  1,92% 

CEMAT   R$       167.219.677,25  3,97% 

CERMISSÕES   R$            5.150.000,00  0,12% 

COPEL                            R$         22.645.960,00  0,54% 

COSERN                    R$         37.487.770,00  0,89% 

CPFL PAULISTA   R$            2.172.880,01  0,05% 

CRELUZ                          R$               852.510,00  0,02% 

DEMEI   R$            7.888.516,90  0,19% 

ELEKTRO MS                     R$            3.610.060,00  0,09% 

ELEKTRO SP                     R$         11.466.720,00  0,27% 

ELETROCAR - CARAZINHO   R$            3.883.517,54  0,09% 

ENERSUL   R$         96.996.950,18  2,30% 

Demais Empresas  R$   2.520.394.457,13  59,87% 

Total geral  R$   4.209.532.494,60  100,00% 

Fonte: Resposta à SA 201216611/006 – adaptada 

Fundos – Utilização dos Recursos 

Por fim, com base nos 15 contratos selecionados para análise, que representam a 

totalidade dos contratos pactuados no exercício 2012, entendemos que os projetos 

atendem às finalidade impostas pelos normativos que regulamentam a CDE e a RGR, 

em especial no que se refere ao enquadramento dos projetos nas hipóteses prevista em 

lei, bem como nas linhas de crédito previamente aprovadas pelo Conselho de 

Administração. 

Observamos que, regra geral, os contratos analisados são padronizados e aderem aos 

normativos vigentes, em especial no que se refere às cláusulas referentes aos juros, taxa 

de administração, carência, amortização, reajuste, comissão de reserva de crédito, juros 

de mora e multa. 

Ressaltamos que, em dezembro de 2011, a ELETROBRAS aprovou, em seu Conselho 

de Administração, a atualização das Condições Gerais dos Contratos de 

Financiamento(CGCF), que visa a padronização das cláusulas contratuais. 
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A seguir, um breve relato da gestão dos Fundos do Setor Elétrico no exercício sob 

exame: 

a) Conta de Desenvolvimento Energético 

Criada pela Lei n.º 10.438/2002, com duração de 25 anos, a CDE visa ao 

“desenvolvimento energético dos Estados e a competitividade da energia produzida a 

partir de fontes eólica, pequenas centrais hidrelétricas, biomassa, gás natural e carvão 

mineral nacional, nas áreas atendidas pelos sistemas interligados, promover a 

universalização do serviço de energia elétrica em todo o território nacional e garantir 

recursos para atendimento à subvenção econômica destinada à modicidade da tarifa de 

fornecimento de energia elétrica aos consumidores finais integrantes da Subclasse 

Residencial Baixa Renda”.(art.13 da Lei n.º 10.438/2002)  

Por força do disposto no artigo 42 do Decreto n.º 4541/2002, a Agência Nacional de 

Energia Elétrica -ANEEL publica, periodicamente, a previsão dos recursos a serem 

arrecadados para o financiamento da CDE.  

São fontes de financiamento da CDE, segundo o artigo 28 do Decreto n.º 4541/2002: 

1- os pagamentos efetuados pelas concessionárias de energia elétrica pelo uso do bem 

público; 

2- os pagamentos das multas aplicadas pela ANEEL; e 

3- os pagamentos das cotas anuais pagas pelos agentes que comercializam energia 

elétrica com o consumidor final. 

Além das fontes anteriormente citadas, com o advento da Lei n.º 10.438/2002, o Fundo 

de Uso do Bem Público - UBP caminhou para a extinção, tendo sido determinado, pelo 

Decreto n.º 4541/2002, que os recursos arrecadados a título de UBP, a partir da data de 

publicação da Lei n.º 10.438/2002, fossem creditados na conta-corrente referente à 

CDE. 

Nos termos do artigo 43 do Decreto n.º 4541/2002, é competência da ELETROBRAS a 

realização “da movimentação da CDE de modo a não obter nenhuma vantagem ou 

prejuízo econômico ou financeiro e sem assumir compromissos ou riscos incompatíveis 

com a sua condição de designada para movimentar os créditos e débitos da CDE” e o 

gerenciamento da “utilização dos recursos da CDE nos reembolsos dos custos de 

combustíveis” nos empreendimentos termelétricos que utilizem carvão mineral nacional 

e nas usinas enquadradas no § 2o do art. 11 da Lei n.º 9.648, de 1998. 

Para gestão da CDE, a ELETROBRAS movimenta os recursos em conta-corrente 

utilizada especificamente para este fim. 

No exercício de 2012, foram arrecadados R$ 4.804 milhões, oriundos de diversas fontes 

de financiamento. 
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Quadro: Fontes de Financiamento CDE 

Fonte de Financiamento R$ mil Participação  

% 

Arrecadação de cotas 3.630.164,5 75,6 

UBP 417.120,7 8,7 

Multas ANEEL 301.840,5 6,3 

Parcelamentos 263.524,5 5,5 

Rendimento de Aplicações 166.977,9 3,5 

Outras Fontes 24.321,4 0,5 

Total 4.803.949,5 100,0 

Fonte: Relatório de Gestão 2012 

Observamos que as principais fontes de recursos da Conta de Desenvolvimento 

Energético, no exercício de 2012, foram os pagamentos das cotas anuais pagas pelos 

agentes que comercializam energia elétrica com o consumidor final, representando 75,6 

% do total arrecadado. 

A universalização do serviço e a subvenção para a subclasse de baixa renda, um dos 

objetivos da CDE anteriormente citado, são ações alinhadas ao Programa Luz Para 

Todos, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia -MME e operacionalizado pela 

ELETROBRAS. 

A programação da aplicação dos recursos destinados ao Programa Luz Para Todos é 

efetuada pelo MME por intermédio da assinatura dos Termos de Compromisso, 

firmados com os Estados e agentes executores. A aplicação dos recursos acontece de 

acordo com a velocidade de execução das obras contratadas e a feitura de novos 

contratos.  

Os recursos destinados ao custeio das usinas termelétricas que utilizam carvão mineral 

foram orientados, no exercício de 2012, pelo Ofício n.º 021/2012-SEE-MME e  os 

procedimentos para o reembolso referente à utilização de carvão mineral foram 

respaldados pela Resolução Normativa ANEEL n.º 129/2004. 

No que se refere aos gastos com baixa renda, a aplicação dos recursos se deu 

mensalmente, orientada pelos Despachos emitidos pela ANEEL, que determinou o 

quantum a ser reembolsado às concessionária de energia. 

Foram aplicados, no exercício sob exame, R$ 3.293 milhões. 

Quadro: Aplicações dos Recursos da CDE 

Aplicação dos Recursos R$ mil Participação      % 

Baixa Renda 1.910.548,3 58,0 

Universalização 709.586,5 21,5 

Carvão 652.536,1 19,8 

Outros 20.312,7 0,6 

Total 3.292.983,6 100,0 

Fonte: Relatório de Gestão 2012 

Observamos que os recursos destinados ao Programa Luz Para Todos, utilizados sob a 

forma de subvenção econômica, representaram cerca de 77,2% das aplicações da CDE, 
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sendo 58% referentes à subvenção para a subclasse baixa renda e 21,5 % destinados à 

subvenção para a universalização dos serviços mediante a pactuação de contratos para a 

realização de obras.  

Na aquisição de carvão mineral foram aplicados 19,8 % dos recursos. 

b) Reserva Global de Reversão – RGR 

A RGR foi criada pelo Decreto n.º 41.019/1957 com a finalidade de prover recursos 

para reversão, encampação, expansão e melhoria dos serviços públicos de energia 

elétrica, e ficará extinta ao final do exercício de 2035, nos termos da Medida Provisória 

n.º 517/2010, que alterou o artigo 8º da Lei n.º 40.438/2002. 

No exercício de 2012, foram arrecadados R$ 2.228 milhões, referentes às cotas devidas 

pelos concessionários. Entretanto, somando este valor às outras fontes de 

financiamento, especialmente ao rendimento das aplicações financeiras e aos recursos 

referentes às amortizações efetuadas, arrecadou-se R$ 4.912 milhões. 

A RGR tem com fonte de financiamento o pagamento das parcelas quinzenais das cotas 

anuais de reversão devidas pelos concessionários de serviço público de energia elétrica, 

conforme fixação anual efetuada pela ANEEL. 

Quadro: Fontes de Financiamento RGR 

Fonte de Financiamento R$ mil Participação  

% 

Arrecadação de cotas 2.288.850,3 46,6 

Juros de Reversão 11.595,0 0,2 

Parcelamentos 11.092,9 0,2 

Amortizações 1.314.251,2 26,8 

Rendimento de Aplicações 1.283.385,3 26,1 

Outras Fontes 3.133,7 0,1 

Total 4.912.308,4 100,0 

Fonte: Relatório de Gestão 2012 

Por força do artigo 47 do Decreto n.º 4541/2002, compete à ELETROBRAS a 

programação da aplicação dos recursos da RGR, observado o planejamento do setor 

elétrico e as diretrizes governamentais, nos limites impostos pela Lei n.º 5.655/71 e sua 

alterações, que exige que os recursos da Reserva Global de Reversão sejam aplicados, 

inclusive sob a forma de financiamento: 

1- na expansão dos serviços de distribuição de energia elétrica em áreas urbanas e rurais 

de baixa renda e para o combate ao desperdício de energia elétrica; 

2- para instalações de produção a partir de fontes alternativas de energia, de 

termelétricas associadas a pequenas centrais hidrelétricas e para conclusão de obras já 

iniciadas de geração termonuclear; 

3- para estudos de inventário e viabilidade de aproveitamento de potenciais hidráulicos; 
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4- para implantação de centrais geradoras de potência até 5.000 kW, destinadas 

exclusivamente ao serviço público em comunidades populacionais atendidas por 

sistema elétrico isolado; e 

5- para desenvolver e implantar programas destinados ao combate ao desperdício e ao 

uso eficiente de energia elétrica. 

Uma vez recebido o pedido de financiamento ou subvenção com recursos da RGR, os 

processos são analisados pela área técnica, encaminhados para apreciação do Ministério 

de Minas e Energia- MME e submetidos à Aprovação do Conselho de Administração. 

A aplicação dos recursos se dá sob demanda das empresas do setor, norteados pelo 

planejamento do setor elétrico – elaborado pela EPE. 

Foram aplicados, no exercício sob exame, R$ 958,5 milhões. 

Quadro: Aplicação dos Recursos da RGR 

Aplicação dos Recursos R$ mil Participação      % 

Financiamentos 885.458,4 92,4 

Programa Luz para Todos 203.165,1 21,2 

Programa Reluz 29.819,0 3,1 

Obras em Geração de Energia 56.343,5 5,9 

Obras em Transmissão de Energia 425.678,4 44,4 

Obras em Distribuição de Energia 170.396,8 17,8 

Recuperação de Parques Térmicos 55,6 0,0 

Repasses MME 66.667,5 7,2 

Outros 4.333,7 0,5 

Total 958.459,6 100,0 

Fonte: Relatório de Gestão 2012 

Os financiamentos concedidos representaram cerca de 92% das aplicações da RGR no 

exercício 2012, distribuídos entre empresas do setor de elétrico, sendo elas geradoras, 

transmissoras ou distribuidoras, pertencentes ou não ao grupo ELETROBRAS. 

Os financiamentos destinados à execução do Programa Luz Para Todos, juntamente 

com os destinados às obras de transmissão, responderam por 66% do total aplicado no 

exercício. É destaque o fato de não haver previsão legal para utilização dos recursos da 

RGR nos empreendimentos de transmissão de energia. 

Por força do disposto no §6º, artigo 4º, da Lei n.º 5.655/71, foram destinados 3% dos 

recursos arrecadados ao Ministério de Minas e Energia, para custeio de estudos e 

pesquisas. 

c) Conta de Consumo de Combustíveis – CCC 

Criada pelo Decreto n.º 73.102/1973, a CCC visa ao “rateio dos ônus e vantagens do 

consumo de combustíveis fósseis para geração de energia termoelétrica. Esse tipo de 

geração de energia apresenta custos superiores à geração hidroelétrica, na medida em 

que requer a utilização de combustíveis, como o óleo combustível, óleo diesel, gás 
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natural e carvão mineral”. (item 3.3.3 da Prestação de Contas da Presidência da 

República no exercício 2011) 

No exercício 2012, foram arrecadados R$ 6.228 milhões, sendo 92,5% deste recurso 

financiado pelas cotas devidas pelos concessionários de serviço público de energia 

elétrica. 

Quadro: Fontes de Financiamento CCC 

Fonte de Financiamento R$ mil Participação  

% 

Arrecadação de cotas 4.837.070,0 92,5 

Parcelamentos 171.042,0 3,3 

Rendimento de Aplicações 1.216.798,8 4,1 

Outras Fontes 3.615,3 0,1 

Total 6.228.526,1 100,0 

Fonte: Relatório de Gestão 2012 

Foram aplicados, no exercício sob exame, R$ 5.447 milhões. 

Quadro: Aplicações CCC 

Aplicação dos Recursos R$ mil Participação      % 

Combustíveis 5.288.272,9 97,1 

Outros 158.632,8 2,9 

Total 5.446.905,7 100,0 

Fonte: Relatório de Gestão 2012 

Os recursos repassados a título de reembolso referente ao custeio dos combustíveis 

utilizados na geração termelétrica representaram cerca de 97% das aplicações da CCC; 

às sub-rogações foi destinada a menor parcela. 

  
##/Fato## 

 

 

2.3 Avaliação dos Indicadores de Gestão da UJ 

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas nesse item considerou-se a 

seguinte questão de auditoria: Os indicadores da unidade jurisdicionada atendem aos 

seguintes critérios: 

(i) Completude (capacidade de representar, com a maior proximidade possível, a 

situação que a UJ pretende medir e de refletir os resultados das intervenções efetuadas 

na gestão)? 

(ii) Comparabilidade (capacidade de proporcionar medição da situação pretendida ao 

longo do tempo, por intermédio de séries históricas)? 

(iii) Confiabilidade (confiabilidade das fontes dos dados utilizados para o cálculo do 

indicador, avaliando, principalmente, se a metodologia escolhida para a coleta, 

processamento e divulgação é transparente e reaplicável por outros agentes, internos ou 

externos à unidade)? 
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(iv) Acessibilidade (facilidade de obtenção dos dados, elaboração do indicador e de 

compreensão dos resultados pelo público em geral)? 

(v) Economicidade (razoabilidade dos custos de obtenção do indicador em relação aos 

benefícios para a melhoria da gestão da unidade)? 

Consta, do relatório de gestão, a informação de que “no exercício de 2012, além da 

ampliação do painel de metas estabelecidas para as empresas ELETROBRAS, a holding 

ELETROBRAS passou a contar com um painel próprio para o monitoramento de 

11(onze) indicadores nas dimensões Econômico-Financeira e Gestão, Governança e 

Sociedade”. Optamos por avaliar os indicadores operacionais das empresas 

distribuidoras, controladas pela holding, a fim de verificar a atuação da ELETROBRAS 

como administradora destas empresas.  

Com objetivo de responder à questão de auditoria foram analisados dois indicadores do 

Contrato de Metas de Desempenho Operacional – CMDE relacionados ao negócio 

distribuição – comandados pela Diretoria de Distribuição da ELETROBRAS, os quais 

estão apresentados no quadro seguinte: 

Quadro: Indicadores Analisados 

Nome do 

Indicador 

Área da 

Gestão 

Relacionado ao 

Macroprocesso 

Finalístico 

Descrição do 

Indicador 

Fórmula de 

Cálculo 

Duração de 

Interrupção 

de Energia 

por 

Consumidor 

(DEC) 

(qualidade)
 

Resultados 

Quantitativos 

e 

Qualitativos 

Sim Mede a duração de interrupção 

equivalente por consumidor, 

medida pelo número de horas 

que, em média, cada 

consumidor ficou desligado no 

período. Exprime o espaço de 

tempo em que, em média, 

cada consumidor do conjunto 

considerado ficou privado do 

fornecimento de energia, no 

período de um ano. 

Qde de horas 

Frequência de 

Interrupção 

de Energia 

por 

Consumidor 

(FEC) 

(qualidade)
 

Resultados 

Quantitativos 

e 

Qualitativos 

Sim Exprime o número de 

interrupções que, em média, 

cada consumidor sofreu, no 

período de um ano. 

Qde de ocorrências 

Fonte: CMDE 

Os indicativos de interrupção no fornecimento de energia contemplam os 

macroprocessos de perdas e qualidade da energia ofertada, estando perfeitamente 

associados com os problemas enfrentados pelas distribuidoras. São considerados, pela 

literatura, os principais indicadores de qualidade de serviços de distribuição, sendo 

exigidos anualmente pela ANEEL.  
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Tanto a ANEEL como a própria ELETROBRAS estabelecem metas anuais de 

desempenho, o que atesta a existência de valores de referência para esses indicadores. 

Os dados referentes aos indicadores são fruto de informações obtidas no Operador 

Nacional do Sistema Elétrico – ONS. Identificamos que há facilidade na obtenção dos 

dados, na elaboração dos indicadores e na compreensão dos resultados e não 

identificamos custos associados à obtenção dos indicadores analisados.  

O Quadro abaixo apresenta o resumo da avaliação da equipe em relação aos indicadores 

analisados. 

Quadro: Análise dos Indicadores Selecionados 

Nome do 

Indicador 

Completude Comparabilidade Acessibilidade Confiabilidade Economicidade 

Duração de 

Interrupção 

de Energia 

por 

Consumidor 

(DEC) 

(qualidade)
 

Sim Sim 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

 

Frequência 

de 

Interrupção 

de Energia 

por 

Consumidor 

(FEC) 

(qualidade)
 

Sim Sim 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

 

Fonte: Análises realizadas. 

 

No âmbito do Cepel, permaneceu em uso o indicador “Pesquisa de Satisfação dos 

Clientes Externos”, o qual já foi analisado quando da auditoria de contas referente ao 

exercício de 2011, conforme Relatório de Auditoria n.º 201203811, e foi considerado 

adequado em relação aos critérios objeto de análise. 

  
##/Fato## 

 

 

2.4 Avaliação dos Indicadores dos  Programas Temáticos 

Considerando que, na Lei n.º12.593/2012, os indicadores são exigidos apenas para os 

programas temáticos, que, durante a gestão 2012, o Decreto de Gestão do PPA 2012-

2015 (Decreto n.º 7.866/2012) foi publicado no DOU apenas em 20/12/2012, que, 

mesmo nesse normativo, as atribuições quanto à atualização dos indicadores dos 

programas recai sobre o Ministério do Planejamento, que a responsabilidade sobre os 

órgãos inicia-se a partir dos Objetivos (nível inferior ao nível dos programas), a 

avaliação do item 4 do anexo IV da DN 124/2012 restou prejudicada.  

Quanto aos indicadores das ações que não são citados ou mencionados, nem na Lei n.º 

12.593/2012, nem no Decreto nº 7.866/2012, já estão sendo avaliados nos resultados 
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quantitativos e qualitativos da ação atendendo, assim, ao estabelecido na Portaria SOF 

n.º 103, de 19/10/2012. Dessa forma, o controle interno se abstém de emitir opinião 

sobre o item 4 na gestão 2012. 

  
##/Fato## 

 

 

2.5 Avaliação da Gestão de Pessoas 

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas nesse item, consideraram-se as 

seguintes questões de auditoria: (i) A gestão de pessoas realizou estudos que buscam a 

adequabilidade da força de trabalho da unidade frente às suas atribuições? (ii) O(s) 

setor(es) responsável(eis) observou(aram) a legislação aplicável à remuneração e cessão 

de pessoal? (iii) O(s) setor(es) responsável(eis) observou (aram) a legislação aplicável à 

admissão de pessoal e procedimentos relacionados a aposentadorias? (iv) Os registros 

no SISAC estão sendo lançados de forma tempestiva? 

A metodologia da equipe de auditoria foi diferenciada conforme o item. Para a o quesito 

força de trabalho, verificamos se a UJ realizou estudos voltados para a adequação de seu 

quadro de pessoal, com destaque para os seguintes aspectos: quantitativo e capacitação 

da força de trabalho em relação às necessidades da ELETROBRAS; perdas decorrentes 

de aposentadorias; distribuição da força de trabalho. 

No caso da remuneração de pessoal, foram incorporados os resultados dos trabalhos 

decorrentes Acompanhamento Permanente da Gestão, que versou sobre a avaliação dos 

passivos trabalhistas da empresa. Incorporou-se ainda o resultado da avaliação, pela 

Auditoria Interna da empresa, sobre a regularidade do pagamento dos adicionais 

extraordinários (horas extras) e de periculosidade. 

Quanto aos registros no sistema corporativo, foi realizada uma análise censitária dos 

registros de admissão no SISAC.  

Força de Trabalho 

De acordo com informações extraídas do Relatório de Gestão de 2012 e com as 

informações prestadas pela empresa, o quadro de pessoal de UJ estava assim constituído 

no final do exercício de 2012: 

Quadro – Empregados por Lotação 

Tipologias dos Cargos Lotação Efetiva 
Ingressos no 

Exercício 

Egressos no 

Exercício 

Empregados de Carreira  
1182 4 32 

Empregados sem Vínculo com a 

Administração Pública 

31 2 1 

Total de Empregados  
1213 6 33 

Fonte: Relatório de Gestão 2012. 

Quadro – Empregados por Faixa Etária 

Tipologias dos Cargos 

Quantidade de Servidores por Faixa Etária 

Até 30 anos 
De 31 a 40 

anos 

De 41 a 

50 anos 

De 51 a 

60 anos 

Acima de 

60 anos 
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Tipologias dos Cargos 

Quantidade de Servidores por Faixa Etária 

Até 30 anos 
De 31 a 40 

anos 

De 41 a 

50 anos 

De 51 a 

60 anos 

Acima de 

60 anos 

Empregados de Carreira 142 352 242 350 96 

Funções Gratificadas 0 1 2 7 13 

Totais  142 353 244 357 109 

Fonte: Relatório de Gestão 2012. 

Dimensionamento da Força de Trabalho 

Os estudos atinentes ao dimensionamento de pessoal, embora já dotados de metodologia 

própria, ainda não foram realizados. Segundo a empresa, dependem da conclusão de 

trabalhos de revisão da estrutura organizacional da Eletrobras e de mapeamentos de 

processos de gestão. 

Para reduzir sua defasagem entre o quantitativo e o atual e o perfil desejado, a 

Eletrobras acompanha o seu quadro de pessoal por macroprocessos e eixos de atuação. 

Com o advento da Medida Provisória n.º 579/12, transformada na Lei n.º 12.783/13, de 

14/01/2013, que dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de 

energia elétrica, redução dos encargos setoriais e modicidade tarifária, dentre outras 

providências, a UJ implantou o Plano de Incentivo ao Desligamento – PID, em 2013, 

que visa à redução de seus custos de pessoal. 

Remuneração de Pessoal 

Como resultado da verificação da conformidade da remuneração de pessoal, foram 

identificadas as seguintes ocorrências: 

Quadro: Ocorrências 

Descrição da ocorrência 

Quantidade de 

empregados 

relacionados 

Quantidade de 

ocorrências 

acatadas 

totalmente pelo 

gestor 

Ocorrência 1 – pagamento de adicional de periculosidade 

para cinco empregados sem a correspondente relação de 

autorizações para pagamentos 

5 5 

Ocorrência 2 - pagamentos de adicionais de periculosidade 

em regime fixo a empregados cedidos 
5 5 

Ocorrência 3 - pagamentos de adicionais de periculosidade 

em valores acima do habitual 
4 4 

Ocorrência 4 - pagamentos de adicional de periculosidade 

em valor superior ao devido 
1 1 

Ocorrência 5- pagamentos de adicionais de periculosidade 

para mais de um empregado, no mesmo mês 
69 69 

Ocorrência 6 - complementação salarial alterada passando 

de R$ 610,49 para R$ 2.264,24 sem justificativa 

comprovada 

1 1 

Ocorrência 7 - realização de horas extraordinárias, de 50% e 

de 100%, excedendo o limite legal permitido que são de 2 
20 20 
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Descrição da ocorrência 

Quantidade de 

empregados 

relacionados 

Quantidade de 

ocorrências 

acatadas 

totalmente pelo 

gestor 

horas diárias 

Ocorrência 8 - Descanso semanal não assegurado a 

empregados 
5 5 

Ocorrência 9 - Habitualidade na realização de horas extras 29 29 

Fonte: Relatórios de Auditoria Interna n.º 03/2012, 04/2012 e 09/2012 

Cessão e Requisição 

Quanto à regularidade dos processos de cessão e requisição efetuados pela UJ, 

verificamos quatro processos de cessão e requisição, onde foram verificadas 

informações acerca da data da cessão/requisição, identificação do ato autorizativo e 

identificação da entidade cedente/requisitante. A partir dos exames realizados nesse 

aspecto, opinamos pela adequabilidade da política de cessão e requisição dos 

funcionários. 

Sistema Corporativo (SISAC)  

Quanto à atuação na gestão de pessoal relacionada à admissão de empregados, 

observamos que a Unidade cumpriu os prazos previstos para cadastramento no SISAC 

dos atos emitidos em 2012. A IN TCU n.º 55/2007, no art. 7º, estabelece que as 

informações pertinentes aos atos de admissão deverão ser cadastradas no SISAC e 

disponibilizadas pela Unidade Jurisdicionada para o respectivo órgão de controle 

interno no prazo de 60 dias. 

Quadro: Quantidade de Atos 

Quantidade de atos de admissão emitidos em 

2012 analisados. 

Quantidade de atos cujo prazo do art.7º da IN 

55 foi atendido. 

2 2 

Fonte: Extração do sistema SISAC 

Controles Internos Administrativos  

Os apontamentos identificados pela Auditoria Interna revelam que os sistemas de 

controles internos de pessoal, no que tange a procedimentos de controle, apresentam 

fragilidades. Não foram constatadas deficiências nos demais aspectos, conforme análise 

das informações prestadas pela UJ. 

  
##/Fato## 

 

 

2.6 Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios da UJ 

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas nesse item foram consideradas as 

seguintes questões de auditoria: (i) os processos licitatórios realizados na gestão 2012 

foram regulares? (ii) as contratações e aquisições feitas por inexigibilidade e dispensa 

de licitação foram regulares? (iii) os critérios de sustentabilidade ambiental foram 

utilizados na aquisição de bens e na contratação de serviços e obras? (iv) os controles 
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internos administrativos relacionados à atividade de compras e contratações estão 

instituídos de forma a mitigar os riscos? 

A metodologia empregada pela equipe de auditoria residiu na avaliação de processos 

licitatórios de maior materialidade. No que diz respeito a processos de contratação 

direta, foi incorporada ao presente relatório a análise contida no Relatório de Auditoria 

Interna nº 24/2012. 

Destacamos que a UJ, pela sua natureza, não possui a obrigatoriedade de aderir à 

legislação de sustentabilidade ambiental, notadamente a Instrução Normativa n.º 1/2010 

e a Portaria n.º 2/2010, ambas da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Ressaltamos, no entanto, que se 

encontra em desenvolvimento, desde 2007, um projeto em parceria com o Cepel 

denominado IGS – Indicadores Socioambientais para Gestão da Sustentabilidade 

Empresarial do Sistema Eletrobras. Este projeto objetiva a definição de um conjunto de 

indicadores para a Dimensão Socioambiental da Sustentabilidade e o desenvolvimento 

de um Banco de Dados capaz de armazenar, consolidar, e auxiliar a análise dos 

indicadores propostos. Quando implementado o projeto, será possível às empresas 

Eletrobras avaliarem seu desempenho em relação às três dimensões da sustentabilidade: 

os resultados econômicos, ambientais e sociais de suas atividades. 

A análise da gestão de compras apontou o seguinte resultado: 

Quadro: Licitação - Geral 

Quantidade 

total 

Processos 

Licitatórios 

Volume total 

de recursos 

dos processos 

licitatórios 

(R$) 

Quantidade 

avaliada 

Volume de 

recursos 

avaliados (R$) 

Quantidade 

em que foi 

detectada 

alguma 

irregularidade 

Volume dos 

recursos em 

que foi 

detectada 

alguma 

irregularidade 

39 41.424.290,00 4 15.108.164,10 0 0 

Fonte: Sistema Macros ATIVA/ Resposta à Solicitação de Auditoria nº 201301835/01 

Quadro: Dispensa de Licitação 

Quantidade 

total 

Volume total 

de recursos 

(R$) 

Quantidade 

avaliada 

Volume de 

recursos 

avaliados (R$) 

Quantidade 

em que foi 

detectada 

alguma 

irregularidade 

Volume dos 

recursos em 

que foi 

detectada 

alguma 

irregularidade 

20 48.262.625,54 5 38.195.793,11 2 3.182.800,00 
Fonte: Relatório de Auditoria Interna nº 24/2012 

Quadro: Inexigibilidade de Licitação 

Quantidade 

total 

Volume total 

de recursos 

(R$) 

Quantidade 

avaliada 

Volume de 

recursos 

avaliados (R$) 

Quantidade em 

que foi 

detectada 

alguma 

irregularidade 

Volume dos 

recursos em 

que foi 

detectada 

alguma 

irregularidade 

36 31.944.403,26 5 22.156.716,97 2 10.052.618,03 
Fonte: Relatório de Auditoria Interna nº 24/2012 
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No que tange às contratações diretas, foram identificadas ausências de projetos básicos, 

comprovantes de regularidade social e trabalhista, dentre outras peças, nos processos de 

dispensa e inexigibilidade. 

Controles Internos Administrativos da Gestão de Compras 

A Eletrobras destinou ao Departamento de Contratações as atribuições e 

responsabilidades pelas compras da UJ, conforme seu Manual de Organização aprovado 

pela RES nº 1344/2010, de 16/12/2010. Para a realização de seus processos de compras, 

a UJ elaborou a Norma EAG-10 – Contratação de Bens, Materiais, Obras e Serviços -6ª 

Edição. 

O referido normativo estabelece atividades de controle de prevenção e de detecção de 

riscos, notadamente na elaboração de termos de referência e pesquisas de mercado. 

Todavia, não constam procedimentos em caso de apresentação de preços inexequíveis 

pelas licitantes vencedoras. Ou seja, não determina aos órgãos responsáveis a realização 

de diligências destinadas a comprovar a sustentabilidade dos custos ofertados. 

Outros riscos gerenciados são o decurso de prazo nas fases do processo e o de 

responsabilização solidária pelas obrigações trabalhistas e tributárias perante 

terceirizados. No caso dos prazos, a instrumentação utilizada para a identificação de 

riscos restringe-se a um controle informatizado de todas as etapas de um processo de 

contratação, para cada modalidade, com tempos estimados de execução, por etapa, e o 

efetivamente realizado. A empresa se utiliza ainda de um sistema automático de aviso às 

áreas que requisitaram contratações, da data de expiração de seus contratos. 

Quanto à prevenção de riscos de responsabilização previdenciária e fiscal, a UJ adota os 

mecanismos de controle estabelecidos pela legislação federal. 

Contudo, verificamos que a holding não possui uma metodologia padronizada para a 

identificação e gerenciamento de riscos. Não se tem, por exemplo, riscos identificados 

em cada fase do processo de contratação, sua probabilidade de ocorrência e impacto nas 

operações da empresa. 

No que tange aos aspectos informação e comunicação, o desempenho da entidade nas 

compras é mensurado e divulgado por meio dos seguintes indicadores: 

Quadro - Indicadores 

Indicador Descrição 

Tempo de Atendimento 

(dias) 

Corresponde à média dos prazos, em dias corridos, desde o recebimento da 

requisição para a licitação (correta e completa) até a conclusão do processo de 

contratação (assinatura e distribuição do contrato). 

Percentual de 

Economia (%) 

Corresponde à diferença percentual entre o valor da contratação e o valor do 

orçamento básico.  
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Indicador Descrição 

Eficiência das 

Contratações (%) 

Corresponde à relação entre o total de licitações concluídas com sucesso no 

último exercício, e o total das licitações concluídas e anuladas/revogadas neste 

mesmo ano.  

Fonte: Resposta à SA 

Entendemos que os controles existentes contribuem para a redução dos riscos 

associados à gestão do suprimento de bens e serviços, mas são passíveis de 

aprimoramento, haja vista a impropriedade observada no âmbito das licitações 

analisadas. 

  
##/Fato## 

 

 

2.7 Avaliação da Gestão de Tecnologia da Informação 

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas nesse item consideraram-se as 

seguintes questões de auditoria por tema: Tema 1 - PDTI [(i) O PDTI abrange o 

conjunto mínimo de itens definido no modelo de referência do Guia de Elaboração de 

PDTI do SISP? (ii) O PDTI está sendo efetivo para direcionar as ações de TI? (iii) O 

PDTI está alinhado com os objetivos do negócio do órgão definidos no Plano 

Estratégico Institucional (PEI)?]; Tema 2 - Recursos Humanos [ O órgão mantém 

independência em relação aos empregados das empresas contratadas?]; Tema 3 - 

Política de Segurança da Informação [O órgão/entidade definiu e documentou a Política 

de Segurança da Informação e Comunicação - POSIC, com apoio da alta gestão da UJ, 

em conformidade com as recomendações do GSI e normas aplicáveis?]; Tema 4 - 

Desenvolvimento de Software[O órgão/entidade definiu, documentou e implantou um 

processo de desenvolvimento software, utilizando padrões de gestão para o 

monitoramento dos projetos de desenvolvimento e adotando métricas para mensuração 

de esforço e custo relacionadas a entrega de produtos?]; Tema 5 - Contratações de TI 

[(i) As contratações de Soluções de TI, realizadas no período de exame, foram baseadas 

nas necessidades reais do órgão/entidade, estão alinhadas com o PDTI ou documento 

similar e estão em conformidade com a IN04 2010 da SLTI? (ii) Os processos 

licitatórios para contratação de Soluções de TI foram baseados em critérios objetivos, 

sem comprometimento do caráter competitivo do certame, e realizados 

preferencialmente na modalidade pregão, conforme dita a IN04 2010 da SLTI? (iii) Os 

controles internos adotados para gestão do contrato  foram suficientes e adequados para 

garantir, com segurança razoável, a mensuração e o monitoramento dos serviços 

efetivamente prestados, segundo a IN04 2010 da SLTI?] 

Para cada tema estabeleceu-se a seguinte metodologia de análise constante no quadro 

abaixo considerando inclusive os resultados já obtidos no Acompanhamento 

Permanente da Gestão 2012. 
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Tema Metodologia 

PDTI Avaliação do PDTI ou documento equivalente. 

Recursos Humanos Avaliação de amostra dos editais, contratos e ordens de serviços de 

TI vigentes em 2012. 

Política de Segurança da 

Informação 

Avaliação da Política de Segurança da Informação e Comunicação 

e/ou outros documentos correlatos; e de documentos que 

comprovassem a participação da alta direção nas decisões 

relacionadas a POSIC.  

Desenvolvimento de Software 
Avaliação do processo de desenvolvimento de Software utilizado 

tanto por FURNAS como pela contratada. 

Contratações de TI 
Avaliação dos processos de formalização e de pagamento das 

contratações realizadas pela UJ no exercício em análise. 

A partir dos registros constantes do tópico "Achados de Auditoria" pode-se chegar às 

seguintes conclusões por tema. 

Tema 1 - PDTI 

Constatamos a inexistência de Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação – 

PETI e de Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI, os quais estão sendo 

providenciados pela Empresa. Foi apresentado, apenas, o Planejamento Estratégico de 

TI do Departamento de Tecnologia da Informação – DAI, o qual, apesar de se mostrar 

adequado ao objetivo a que se propõe, que é o de estabelecer diretrizes para o DAI, não 

se configura em um Planejamento de TI para a Empresa. 

Como aspecto positivo, permaneceu ativo o Comitê Estratégico de Tecnologia da 

Informação e Processos Organizacionais da ELETROBRAS – Cotipo, o qual possui 

como atribuição a de definição de prioridades de investimento e alocação de recursos 

em projetos relacionados à tecnologia da informação. 

Tema 2 – Recursos Humanos de TI 

A ELETROBRAS possuía, em 31/12/2012, 102 servidores próprios e 22 terceiros. 

Analisando as atividades desempenhadas pela equipe, evidenciamos que não há 

atividades críticas à gestão executadas por empregados contratados, estando a 

distribuição adequada. 

No exercício de 2012, houve a contratação de serviços, tendo sido verificados contratos 

correspondentes a 12,5% do total contratado e 63,4% do total pago, não tendo sido 

identificada relação de dependência destes empregados junto à ELETROBRAS nos 

contratos e editais afetos às contratações. 

Tema 3 - Política de Segurança da Informação 

Na ELETROBRAS, o DAI é unidade responsável pela Política de Segurança de TIC da 

Empresa, a Divisão de Planejamento, Gestão e Controle – DAIG é a unidade 

coordenadora de todas as iniciativas relativas à Segurança de Tecnologia da Informação 

e Telecomunicação de Dados e VoIP na Eletrobras, e há, ainda, o Comitê de Segurança 

de TIC, estabelecido na Política de Segurança da Informação da Eletrobras.  

A Política de Segurança da Informação foi instituída e aprovada pela Resolução de 

Diretoria Executiva n.º 705/2012 de 09/08/2012. O documento contempla: Objetivo, 
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Conceitos, Referências, Princípio, Diretrizes, Responsabilidades e Disposições Gerais. 

São estabelecidas as diretrizes da instituição quanto ao tratamento da segurança da 

informação, constituindo-se como linha mestra. Há, ainda, documentos complementares 

para o tratamento de questões específicas. 

A Política prevê a atualização da documentação em periodicidade, no mínimo, bienal, 

bem como a necessidade de divulgação de eventuais alterações.  Foi comprovada, ainda, 

a divulgação da Política aos Empregados da Empresa. 

Tema 4 - Desenvolvimento de Software 

No âmbito do desenvolvimento de sistemas, a ELETROBRAS permaneceu utilizando, 

no exercício de 2012, um conjunto de documentos contemplando desde o ciclo de 

atendimento a uma demanda para o desenvolvimento de um determinado sistema e o 

processo de atendimento de solicitações de serviços de informatização de processos até 

especificações relacionadas ao desenvolvimento, conforme sua Disciplina de 

Desenvolvimento de Sistemas – DDS. Estes documentos, juntamente com outros 

complementares, constituem-se na metodologia de desenvolvimento de sistemas da 

ELETROBRAS. 

Consideramos que a metodologia em uso contém orientações relacionadas à atividade 

de desenvolvimento de sistemas, necessitando ser homologada e divulgada 

institucionalmente, situação esta considerada pontual e sem impacto à gestão. No 

âmbito da disciplina de gerência de mudanças, a Empresa vem desenvolvendo 

aprimoramentos com o objetivo de atender à recomendação constante do Acórdão n.º 

1.328/2012 – Plenário. 

Consideramos deficientes as ferramentas para a gestão do monitoramento dos projetos, 

pois não foram definidas métricas para mensuração de esforço e custo relacionadas à 

customização de um dos produtos analisados ou a definição de nível de serviço. A 

situação, no entanto, foi considerada pontual e sem impacto à gestão. 

Tema 5 – Contratações de TI 

A Empresa faz uso do processo de trabalho formalizado para contratação de bens e 

serviços de TI, denominado “EAG-10 – Contratações de Bens, Materiais, Obras e 

Serviços”, o qual contém orientações gerais relacionadas a qualquer processo de 

aquisição e outras específicas relacionadas a áreas especialistas, como no caso da 

tecnologia da informação. 

Os procedimentos adotados nas aquisições analisadas, correspondentes a 73,0% do total 

contratado e 63,4% do total pago, abordaram o planejamento (com levantamento da 

necessidade, confecção do termo de referência e planilha de custos), seleção do 

fornecedor (definição do modelo de aquisição e realização do processo licitatório) e 

gerenciamento do contrato (definição de gestor responsável). Não evidenciamos, no 

entanto, o efetivo acompanhamento do atendimento ao nível de serviço estabelecido, 

situação esta considerada pontual e sem impacto à gestão.  

Avaliamos o nível de participação de terceirização nas soluções de Tecnologia da 

Informação da unidade, em relação ao desenvolvimento interno da própria UJ, com base 
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na extração dos percentuais das soluções de TI desenvolvidas e mantidas por terceiros 

em relação ao total apresentado e verificamos que 31,9% das soluções foram 

desenvolvidas por terceiros. 

  
##/Fato## 

 

 

2.8 Avaliação da Gestão do Patrimônio Imobiliário 

O anexo único da Portaria TCU nº 150, de 03 de julho de 2012 estabelece que o item 

7.2 do Relatório de Gestão (Gestão do Patrimônio Imobiliário) não se aplica a 

Eletrobras, por se tratar de uma empresa estatal não dependente. 

Considerando o teor do portaria, juntamente com o que determina o anexo IV à Decisão 

Normativa TCU nº 124, de 5 de dezembro de 2012, optamos em considerar as seguintes 

questões de auditoria (i) existe estrutura de pessoal e tecnológica capaz de gerenciar 

bens imóveis que estejam sob responsabilidade da UJ? (ii) A estrutura de controles 

internos administrativos está instituída de forma a mitigar os riscos na gestão do 

patrimônio imobiliário? 

A metodologia da equipe de auditoria consistiu na incorporação dos resultados da 

avaliação da gestão dos Bens da União sob Administração - BUSA, realizada pela 

unidade de Auditoria Interna da UJ em 2012. Quanto aos bens locados de terceiros, o 

escopo de auditoria reduziu-se em avaliar os gastos de 50% dos imóveis locados pela 

empresa no Rio de Janeiro. 

A avaliação dos bens locados de terceiros apresentou o seguinte resultado: 

Quadro: Gastos com Locação de Imóveis de Terceiros 

Qtde Existente Qtde Avaliada 

Qtde em que foi detectada 

irregularidade (preço contratado 

superior ao preço de mercado) 

53 22 0 
Fonte: Relatório de Gestão 

A Eletrobras destinou à Divisão de Administração das Instalações Prediais as 

atribuições e responsabilidades pela gestão dos imóveis próprios e de terceiros. Quanto 

aos procedimentos, o setor se utiliza das Leis n.º 8.666/93 e n.º 8.245/91, 

complementadas pela Norma EAG-04 (seguros). Cumpre ressaltar que, no caso dos 

BUSA, essa atribuição compete à Assessoria de Gestão dos Bens da União sob 

Administração - PGU.  

As atividades de controle consistem no acompanhamento dos Contratos de Locação, 

compreendendo procedimentos de manutenção predial, preventiva e corretiva, além da 

permanente comunicação com os condomínios e proprietários, relativas às questões de 

segurança e infraestrutura predial dos imóveis ocupados pela Eletrobras. O pagamento 

das locações é efetuado através do Sistema SAP. 

A gestão dos BUSA apresentou fragilidades, contribuindo para ocorrência de 

impropriedades dentre as quais destacam-se: imóveis sem a documentação legal 

completa; bens inutilizáveis (submersos) e bens não mais encampados, sem a 
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correspondente baixa no inventário; bens encampados sem registro cartorial, 

permanência em inventário de bens aptos pata alienação, bens não contabilizados no 

ativo da RGR, ausência de controle informatizado dos BUSA, bens inventariados sem 

indícios de inspeção física, dentre outras. Cumpre destacar que foram recomendados 

pelo Órgão de Auditoria Interna o saneamento das falhas apontadas. 

Em face do exposto, somos de opinião que a UJ não dispõe de estrutura tecnológica e 

mecanismos de controle adequados, no que se refere à gestão dos BUSA. 

  
##/Fato## 

 

 

2.9 Avaliação da Gestão Sobre as Renúncias Tributárias 

De acordo com o Relatório de Gestão referente ao exercício 2012, item 5.5, o item não 

se aplica à UJ. 

  
##/Fato## 

 

 

2.10 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do 

TCU 

O órgão de controle interno optou por incluir a avaliação do cumprimento dos acórdãos 

para a UJ considerando a seguinte questão de auditoria: caso haja uma determinação 

específica do TCU à CGU para ser verificada na AAC junto à UJ, a mesma foi 

atendida? 

A metodologia consistiu no levantamento de todos os acórdãos que haja determinação 

para a UJ e seja citada a CGU com posterior verificação do atendimento do mesmo. 

O Quadro abaixo mostra os resultados da análise. 

Quadro: Acórdãos 

Qtde de 

Acórdãos com 

determinações à 

UJ em 2012 

Qtde de 

Acórdãos de 2012 

com 

determinações à 

UJ em que foi 

citada a CGU 

Qtde de acórdãos 

de 2012 em 

houve menção 

para a atuação 

da CGU 

atendidos 

integralmente 

Qtde de acórdãos 

de 2012 em 

houve menção 

para a atuação 

da CGU 

atendidos 

parcialmente 

Qtde de acórdãos 

de 2012 em 

houve menção 

para a atuação 

da CGU não 

atendidos 

1 0 0 0 0
 

Fonte: site TCU; Relatório Anual de Auditoria Interna 2012 

Nenhum dos acórdãos listados acima continha determinação específica à Controladoria 

Geral da União para serem verificados na Auditoria Anual de Contas junto à Empresa.  

Os controles internos implementados pela holding para acompanhamento das 

determinações exaradas da corte de contas foram considerados suficientes e adequados. 

  
##/Fato## 
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2.11 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU 

O órgão de controle interno optou por incluir a avaliação do cumprimento das 

recomendações emitidas por ele considerando a seguinte questão de auditoria: A UJ 

mantém uma rotina de acompanhamento e atendimento das recomendações emanadas 

pela CGU especialmente quanto: à instauração de TCE, à apuração de responsabilidade, 

ao fortalecimento do controle interno administrativo? 

A metodologia consistiu no levantamento de todas as recomendações existentes que 

estão pendentes relativas aos Relatórios de Auditoria de Contas referentes aos 

exercícios 2010 e 2011 e as emitidas durante a gestão 2012 com posterior verificação do 

atendimento das mesmas. 

O Quadro abaixo mostra os resultados da análise. 

Quadro: Situação das Recomendações 

Qtde de 

Recomendações 

Pendentes (saldo 

inicial: 

01/01/2012) 

Qtde de 

Recomendações 

Emitidas em 

2012 

Qtde de 

Recomendações 

atendidas 

integralmente 

Qtde de 

Recomendações 

atendidas 

parcialmente 

Qtde de 

Recomendações 

Pendentes de 

Verificação 

(saldo final: 

31/12/2012) 

22 12 18 - 13 

Fonte: Monitor Web 

Diante do exposto, observamos que há treze recomendações pendentes de atendimento. 

No entanto, há que se destacar que a Empresa manifestou-se pelo atendimento de quatro 

recomendações, pendentes de verificação pela CGU, solicitou prorrogação de cinco 

delas e teve reiteradas quatro recomendações pela não implementação plena. As 

recomendações pendentes de atendimento, portanto, serão monitoradas via Plano de 

Providências Permanente. 

Cumpre salientar que foram canceladas três recomendações no exercício sob exame. 

Os controles internos implementados pela holding para acompanhamento das 

recomendações emanadas da Controladoria- Geral da União foram considerados 

suficientes e adequados. 

  
##/Fato## 

 

 

2.12 Avaliação da Carta de Serviços ao Cidadão 

Entendemos não ser aplicável à Centrais Elétricas Brasileiras o disposto no Decreto n.º 

6932/2009, no que se refere à confecção de Carta de Serviço ao Cidadão, posto que a 

auditada não presta diretamente serviços aos cidadãos. 

  
##/Fato## 
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2.13 Avaliação do CGU/PAD 

O órgão de controle interno optou por incluir a avaliação do Sistema de Correição 

considerando as seguintes questões de auditoria: (i) Existe unidade de correição 

específica na ELETROBRAS? (ii) A UJ utiliza o sistema CGU-PAD para registrar as 

informações referentes aos procedimentos disciplinares instaurados na Empresa? 

A metodologia consistiu na avaliação das informações obtidas por solicitação de 

auditoria. 

A partir dos exames aplicados concluímos que a ELETROBRAS não possui unidade de 

correição e nem utiliza o sistema CGU-PAD, mas vem fazendo tratativas junto à 

Corregedoria-Setorial do Ministério de Minas e Energia com o objetivo de passar a 

utilizá-lo. 

  
##/Fato## 

 

 

2.14 Avaliação do Parecer da Auditoria Interna 

O órgão de controle interno optou por incluir a avaliação do parecer de auditoria 

considerando a seguinte questão de auditoria: (i) O parecer de auditoria contém todos os 

elementos previstos conforme consta na DN TCU n.º 124/2012? 

A metodologia consistiu na avaliação do Parecer de Auditoria encaminhado no Processo 

de Contas n.º 00218.001105/2013-63. 

Verificamos que a Unidade de Auditoria Interna - Superintendência é vinculada ao 

Conselho de Administração, em conformidade com a Resolução de Diretoria Executiva 

nº 29/2001 e que o parecer da Auditoria Interna constante do Processo de Contas 

referente ao exercício sob exame contemplou de forma suficiente os elementos exigidos 

na DN TCU n.° 124/2012. 

  
##/Fato## 

 

 

2.15 Avaliação do Conteúdo Específico do Relatório de Gestão 

O órgão de controle interno optou por incluir a avaliação do conteúdo específico 

considerando a seguinte questão de auditoria: A UJ inclui os conteúdos específicos 

conforme determina a DN TCU n.º 119/2012? 

A metodologia consistiu na avaliação do Conteúdo Específico do Relatório de Gestão 

encaminhado no processo de contas 00218.001105/2013-63. 

A DN TCU n.º 119/2012 estabeleceu conteúdo específico para a UJ que, por sua vez, 

incluiu, no Relatório de Gestão, todos itens solicitados. Constatamos a existência dos 

seguintes itens no Relatório de Gestão: 

- “Demonstrativo analítico das despesas com ações de publicidade e propaganda”, para 

atendimento ao item 3 – Informações sobre publicidade aplicáveis a Órgãos e entidades 

integrantes do Sistema de Comunicação de Governo do Poder Executivo Federal – 
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SICOM, nos termos do Decreto nº 6.555, de 8/9/2008, na forma estabelecida pelo 

Acórdão TCU nº 39/2003 – Plenário. 

- “Contratos de empréstimo e financiamento relevantes” para atendimento ao item 31 - 

Avaliação sobre o andamento dos projetos e programas financiados com recursos 

externos. 

- “Informações sobre as entidades fechadas de previdência complementar”, para 

atendimento ao item 36 - Unidades Jurisdicionadas patrocinadoras de entidade fechada 

de previdência complementar. 

  
##/Fato## 

 

 

2.16 Avaliação dos Controles Internos Administrativos 

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas nesse item considerou-se a 

seguinte questão de auditoria: (i) Os controles internos administrativos instituídos 

garantem o atingimento dos objetivos estratégicos? 

A metodologia da equipe de auditoria consistiu na avaliação dos controles aplicáveis às 

áreas de recursos humanos, contratações e tecnologia da informação. A partir da 

avaliação efetuada emitimos uma opinião sobre os componentes: ambiente de controle, 

avaliação de risco, procedimentos de controle, informação e comunicação, 

monitoramento. 

No que se refere aos quesitos “ambiente de controle”, monitoramento e “informação e 

comunicação”, as análises efetuadas demonstraram sua adequação. 

O componente “procedimentos de controle” apresentou fragilidades na área de gestão 

de pessoas.  

Identificamos, também, ser insuficiente o componente “Avaliação de Risco” na área de 

contratações e na gestão de tecnologia da informação.  

Devemos destacar que a ausência do Plano Diretor de Tecnologia da Informação 

prejudicou a análise dos demais quesitos na gestão de TI. 

Apesar disso, as áreas de gestão avaliadas não estão diretamente relacionadas aos 

principais macroprocessos finalísticos da UJ. Diante do exposto, não se pode afirmar 

com razoável certeza que há suficiência de controles internos para atingimento dos 

objetivos estratégicos.  

Na avaliação da ELETROBRAS como holding frente suas Empresas Distribuidoras - 

EDEs, consideramos que o CMDE é um instrumento insuficiente ao estímulo do 

atingimento das metas pelas EDEs. 

Verificamos, ainda, instrumentos de controle da ELETROBRAS na qualidade de 

gestora dos fundos RGR e CDE, tendo sido possível concluir que os controles existentes 

são suficientes para que haja: 
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- padronização dos contratos de financiamento e aderência aos normativos vigentes, em 

especial no que se refere às cláusulas relacionadas a juros, taxa de administração, 

amortização, comissão de reserva de crédito, juros de mora e multa.  

- sistemática normatizada no âmbito da aprovação dos projetos. 

- tratamento isonômico quanto à concessão dos recursos. 

  
##/Fato## 

 

 

2.17 Ocorrência com dano ou prejuízo 

 

Entre as análises realizadas pela equipe, não foi constatada ocorrência de dano ao erário. 

 

3. Conclusão 

 
 

Eventuais questões formais que não tenham causado prejuízo ao erário, quando 

identificadas, foram devidamente tratadas por Nota de Auditoria e as providências 

corretivas a serem adotadas, quando for o caso, serão incluídas no Plano de 

Providências Permanente ajustado com a UJ e monitorado pelo Controle Interno. Tendo 

sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submetemos o presente 

relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente 

Certificado de Auditoria. 

Informamos que o servidor listado abaixo, cuja assinatura não foi aposta neste relatório, 

não estava presente quando da geração final deste documento por motivo previsto 

legalmente, apesar de ter efetivamente atuado como membro da equipe de auditoria. 

 

 

Rio de Janeiro/RJ, 04 de Outubro de 2013. 

 

 

 

 

Relatório supervisionado e aprovado por:  

 

_____________________________________________________________ 

Chefe da Controladoria Regional da União no Estado do Rio De Janeiro 
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______________________________________________ 
Achados da Auditoria - nº 201308365 

 

1 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais 

Federais 

1.1 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e 

Teleprocessamento  

1.1.1 ORIGEM DO PROGRAMA/PROJETO                     

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Informação Básica da Ação 4103 - Manutenção e Adequação de Ativos de 

Informática, Informação e Teleprocessamento. 

 

Fato 
 

Trata-se da Ação 4103 - Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, 

Informação e Teleprocessamento, cuja finalidade é realizar despesas com manutenção e 

adequação e aquisição de bens nas áreas de informática, informação e 

teleprocessamento que prolonguem a vida útil dos ativos das respectivas áreas e 

proporcionem melhor qualidade dos serviços prestados aos usuários. 

A forma de execução da Ação se dá por meio de aquisição de bens e serviços de 

manutenção e adequação de equipamentos das áreas de informática, informação e 

teleprocessamento de propriedade das empresas estatais que sejam contabilizados no 

imobilizado. O montante de recursos executados nesta Ação pela Eletrobras, no 

exercício de 2012, está discriminado no quadro abaixo: 

Quadro: Despesas Executadas – Ação 4103 

Ação Governamental Despesas Executadas 
% das Despesas Executadas do 

Programa 

4103 R$ 8.655.800 0,5% 
Fonte: Portaria Dest n.º 01/2013 e e-mail de 14/08/2013 

  
##/Fato## 

1.1.2 SISTEMA DE INFORMAÇÕES OPERACIONAIS            

1.1.2.1 INFORMAÇÃO 
 

Ausência de Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação - PETI e de 

Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI alinhados ao Planejamento 

Estratégico Institucional. 

 

Fato 
 

Desde a realização da auditoria anual de contas referente ao exercício de 2010, foi 

evidenciado que não existia, na Empresa, Planejamento Estratégico de Tecnologia da 
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Informação – PETI, apenas o planejamento do Departamento de Tecnologia da 

Informação – DAI. Naquela oportunidade, foi expedida recomendação à 

ELETROBRAS, no intuito de que fosse elaborado o PETI.  

Ao longo dos exercícios de 2011 e 2012, não foi possível para a Empresa implementar a 

recomendação exarada em sua totalidade. Conforme acompanhamento do Plano de 

Providências Permanente - PPP da ELETROBRAS, há previsão de que o atendimento à 

recomendação em comento ocorra no presente exercício. 

Quanto às ações adotadas para o atendimento à recomendação, transcrevemos, a seguir, 

manifestação apresentada pela Empresa sobre o seu PPP: 

''Já foi iniciado um novo ciclo de Planejamento Estratégico da 

área de TIC, que contemplará o período de 2013 a 2015, tendo 

sido elaborado e aprovado pelo Comitê Gestor do Projeto o seu 

termo de abertura. 

(...) Adicionalmente, está prevista no novo processo de 

elaboração e acompanhamento do referido plano a adoção da 

metodologia BSC - Balance ScoreCard(...) 

A utilização desta metodologia será facilitada em vista da 

ferramenta SAP-ERP, implantada na Eletrobras, dispor de um 

módulo específico que automatiza a aplicação da mencionada 

metodologia, o que conferirá uma maior agilidade e consistência 

no acompanhamento do Plano Estratégico do DAI para o ciclo 

2013-2015.'' 

Por intermédio de CD encaminhado em 28/06/2013, o Chefe do Departamento de 

Tecnologia da Informação – DAI, CPF ***.455.257-**, informou: 

“Está em fase de aprovação o novo ciclo do Planejamento 

Estratégico de TI – PETI –, cuja conclusão foi adiada devido à 

necessidade de sua readequação para alinhamento com o novo 

Plano Estratégico da Diretoria de Administração, em fase final 

de elaboração, que por sua vez está alinhado ao Plano 

Estratégico Corporativo. 

Após a aprovação do novo PETI, será iniciado um projeto para 

definição do processo e da elaboração do documento referente ao 

Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI.” 

Foi encaminhado, ainda, o documento “Planejamento Estratégico de Tecnologia da 

Informação do DAI – PETI – revisão 2011”, contendo, além das definições estratégicas 

de TI em vigor, o plano tático 2012 com os planos e ações detalhadas para cada objetivo 

estratégico no âmbito do DAI. Como já abordado em auditorias anteriores, o documento 

mostra-se adequado ao fim a que se propõe, que é estabelecer as diretrizes do 

Departamento de TI, mas não estabelece as diretrizes relacionadas a Tecnologia da 

Informação da Empresa. 



 

 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
37 

Por intermédio do mesmo documento anteriormente citado, foi informado, ainda, que o 

Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Processos Organizacionais da 

ELETROBRAS – Cotipo, cuja criação foi aprovada por intermédio da Resolução de 

Diretoria n.º 125/2009 alterada pela Resolução de Diretoria n.º 454/2009, permaneceu 

em vigor durante o exercício de 2012 sem alterações normativas. A estrutura do Cotipo 

contempla representantes da presidência e de todas as diretorias da Empresa, e, dentre 

suas atribuições, ressaltamos a de definição de prioridades de investimento e alocação 

de recursos em projetos relacionados à tecnologia da informação. 

  
##/Fato## 

1.1.2.2 INFORMAÇÃO 
 

Verificação da existência, na ELETROBRAS, de Política de Segurança da 

Informação e Comunicação - POSIC e de Gestor de Segurança da Informação. 

 

Fato 
 

A Instrução Normativa nº 1/2008, do GSI/PR, norma que aprova orientações para a 

Gestão da Segurança da Informação e Comunicações para órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal, direta e indireta, conceitua a Gestão de Segurança da 

Informação e Comunicações como ações e métodos que visam à integração das 

atividades de gestão de riscos, gestão de continuidade do negócio, tratamento de 

incidentes, tratamento da informação, conformidade, credenciamento, segurança 

cibernética, segurança física, segurança lógica, segurança orgânica e segurança 

organizacional aos processos institucionais estratégicos, operacionais e táticos, não se 

limitando, portanto, à tecnologia da informação e comunicações. 

Com objetivo de avaliar a gestão da segurança da informação na Unidade, foi 

encaminhada a Solicitação de Auditoria n.º 201308365/01. Em resposta, por intermédio 

de documento encaminhado em 28/06/2013, o Chefe do DAI CPF n.º ***.455.257-** 

prestou esclarecimentos sobre o assunto, os quais sintetizamos a seguir: 

- O Departamento de Tecnologia da Informação – DAI – da Eletrobras permanece 

sendo a unidade responsável pela Política de Segurança de TIC da Empresa. 

- A Divisão de Planejamento, Gestão e Controle – DAIG – permanece como 

coordenadora de todas as iniciativas relativas à Segurança de Tecnologia da Informação 

e Telecomunicação de Dados e VoIP na Eletrobras, sendo que, com a aprovação da 

Política de Segurança de TIC, o Plano de Segurança de Tecnologia da Informação e 

Telecomunicação de Dados e VoIP na Eletrobras foi descontinuado, passando as ações 

referentes ao tema a serem norteadas pela mencionada Política. 

- Com a descontinuidade do Plano de Segurança de Tecnologia da Informação e 

Telecomunicação de Dados e VoIP, o Comitê de Segurança em Tecnologia da 

Informação – CSTI por este definido, também, foi descontinuado, sendo substituído 

pelo Comitê de Segurança de TIC, instituído na Política de Segurança da Informação da 

Eletrobras.  
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A Política de Segurança da Informação foi instituída e aprovada pela Resolução de 

Diretoria Executiva n.º 705/2012 de 09/08/2012.  

O procedimento de divulgação efetivado consistiu, entre os dias 26 e 30 de novembro 

de 2012, na realização da 1ª Semana de Segurança da Informação da Eletrobras, com 

principal objetivo de divulgar a Política de Segurança da Informação, compreendendo 

ações de conscientização com vídeos, filmes, jogos, livros, cartilhas e palestras.  

Pela análise do documento, constatamos que são contemplados os seguintes itens: 

Objetivo, Conceitos, Referências, Princípio, Diretrizes, Responsabilidades e 

Disposições Gerais. São estabelecidas as diretrizes da instituição quanto ao tratamento 

da segurança da informação, constituindo-se como linha mestra. Restariam necessários, 

porém, documentos complementares para o tratamento de questões específicas. 

A Política prevê que a Eletrobras deve possuir e manter um programa de 

revisão/atualização, no mínimo bienal, dessa política e dos demais instrumentos 

regulamentares subordinados a ela, visando à garantia que todos os requisitos de 

segurança técnicos e legais implementados estejam sendo cumpridos, atualizados e em 

conformidade com a legislação vigente. Também há a previsão de que seja assegurado 

pela Eletrobras que as alterações da política e de suas normas complementares sejam 

devidamente comunicadas aos seus colaboradores, ainda que seja responsabilidade de 

cada colaborador a consulta esporádica e voluntária para identificar possíveis 

atualizações dos instrumentos. 

Destacamos que o item 9.1.3 do Acórdão n.º 1.328/2012 – Plenário continha 

determinação específica para a Eletrobras elaborar uma norma complementar específica, 

conforme transcrição: 

“elabore e aprove formalmente política de controle de acesso, em 

atendimento à Norma Complementar nº 7 do Gabinete de 

Segurança Institucional da Presidência da República, observando 

as práticas do item 11.1 da Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 

27.002:2005.”  

Questionamos a Empresa acerca da existência de normas 

complementares, inclusive com vias de atendimento ao Acórdão 

anteriormente citado, tendo sido encaminhado e-mail, em 

11/07/2013 pelo Chefe do DAI, CPF ***.455.257-** com as 

seguintes informações: 

“Estão relacionadas abaixo as 5 (cinco) normas vigentes, 

complementares à Política de Segurança da Informação da 

Eletrobras,  e a situação específica que cada uma delas 

contempla: 

•        ETI-01 - INTRANET, INTERNET E SERVIÇO DE 

CORREIO – Utilização do Correio Eletrônico, Utilização da 

Internet e Utilização da Intranet. 
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•        ETI-02 - BENS E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO –Utilização da Rede Corporativa, Tratamento de 

Incidentes, e Proteção Física das Instalações de TI. 

•        ETI-03 - SENHAS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

– Uso de senhas corporativas. 

•        ETI-04 - USO DA REDE SEM FIO – Utilização da 

funcionalidade “rede sem fio”. 

•        ETI-05 - CÓPIA DE SEGURANÇA E RESTAURAÇÃO DE 

SOFTWARES, DADOS E INFORMAÇÕES – Cópias de 

segurança e restauração de dados corporativos. 

Norma relacionada à Classificação da Informação – está em 

curso um projeto coordenado pelo DAO – Departamento de 

Desenvolvimento Organizacional – e  PCO – Ouvidoria Geral –,  

com apoio do DAI – Departamento de Tecnologia da Informação 

–, para criar uma metodologia para classificação das 

informações corporativas, que dará origem posterior a norma 

que regulamentará o assunto. 

Norma relacionada ao Acesso às dependências da Empresa – 

esta norma é de competência do DAA – Departamento de 

Administração Geral. 

2. Informar as medidas adotadas para atendimento à 

determinação (...) do Acórdão n.º 1.328/2012 – Plenário, 

disponibilizando documentos que tenham sido produzidos: 

(...) Está em curso um processo de reestruturação da 

documentação normativa de TI, já tendo sido elaborada uma 

minuta da norma que trata especificamente de controle de acesso, 

que está, no momento, em etapa de aprovação interna no DAI. 

Vale lembrar, contudo, que as  5(cinco)  normas mencionadas em 

(1) já abordam o tema “controle de acesso” de modo 

assistemático.” 

Entendemos que houve um avanço significativo na Empresa quanto à Segurança da 

Informação e que estão sendo providenciados aprimoramentos. 

  
##/Fato## 

1.1.2.3 INFORMAÇÃO 
 

Verificação da existência de processo de desenvolvimento de software e de 

metodologia de desenvolvimento de sistemas documentados e implantados, de 

padrões de gestão para o monitoramento dos projetos de desenvolvimento e de 

adoção métricas para mensuração de esforço e custo relacionadas à entrega de 

produtos. 
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Fato 
 

No âmbito do desenvolvimento de sistemas, a ELETROBRAS informou que 

permaneceram em vigor, no exercício de 2012, sem alterações, os documentos ETI-02-

P24 - Procedimentos para Execução do Processo de Promoção entre Ambientes de 

Soluções Informatizadas e ETI-02-P349 - Procedimentos para Execução do Processo de 

Atendimento de Serviços – PAS. O primeiro documento estabelece o ciclo de 

atendimento a uma demanda para o desenvolvimento de um determinado sistema, 

contendo indicações: da estrutura de armazenamento de arquivos, sua organização e 

acessos autorizados; do papel dos agentes envolvidos no processo; da forma de 

estabelecimento da versão do sistema desenvolvido; e dos eventos relacionados às 

etapas de desenvolvimento, testes e produção. O segundo documento descreve o 

processo de atendimento de solicitações de serviços de informatização de processos 

encaminhadas ao Departamento de Tecnologia da Informação pelas áreas usuárias de 

sistemas de informação da Empresa e contém detalhamentos relacionados às seis etapas 

do processo definidas: solicitar, entender, aprovar, planejar, executar e avaliar. 

Permaneceu, também, vigente a Disciplina de Desenvolvimento de Sistemas – DDS. O 

diretório de informações está estruturado em seis fases: levantamento, planejamento, 

desenvolvimento, testes/homologação, implantação e gestão; e contém modelos de 

documentações, exceto no caso da fase de desenvolvimento que se apresentava vazia. A 

fase de gestão subdivide-se em outras quatro fases (iniciação, planejamento, execução e 

controle e encerramento) e contém a descrição de cada um dos produtos esperados em 

cada uma das fases com a identificação das responsabilidades dos diversos atores. 

Entendemos que o conjunto de documentos apresentados, concernentes ao 

desenvolvimento de sistemas, bem como outros que são citados como complementares, 

constitui-se na metodologia de desenvolvimento de sistemas da Eletrobras. 

Questionamos a Empresa quanto ao atendimento à recomendação constante do Acórdão 

n.º 1.328/2012 – Plenário no sentido de que a Empresa aperfeiçoasse o processo formal 

de gestão de mudanças, à semelhança das orientações do item 12.5.1 da Norma Técnica 

ABNT NBR ISO/IEC 27.002:2005 e do Cobit 4.1, AI6.1 - Padrões e Procedimentos de 

Mudança, AI6.2 - Avaliação de Impacto, Priorização e Autorização, AI6.3 - Mudanças 

de Emergência, AI6.4 - Acompanhamento de Status e Relatórios de Mudanças e AI6.5 - 

Finalização da Mudança e Documentação. 

Em resposta, por intermédio de documento encaminhado em 28/06/2013, respondido 

pelo Chefe do DAI, CPF ***.455.257-**, foi informado: 

“O atendimento à recomendação do TCU se encontra 

parcialmente atendido com a conclusão do Projeto ITIL, que 

contempla o módulo de gerenciamento de mudanças. Para o 

atendimento do processo na sua plenitude serão necessárias as 

aquisições do módulo da solução ITIL relativo ao processo de 

gerenciamento de liberação e da ferramenta de versionamento, 

cujos processos de aquisição dependem da disponibilidade de 
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recursos humanos e orçamentários da empresa e, por esta razão, 

estas, ainda, não foram iniciadas.” 

Solicitamos, ainda, que fosse informado quanto à homologação da metodologia e sua 

disponibilidade. Por intermédio de e-mail encaminhado em 01/08/2013, respondido pelo 

Chefe do DAI, CPF ***.455.257-**, foi informado: 

“Não existe um processo de formal de homologação da 

metodologia de desenvolvimento de sistemas utilizada pelo DAI. 

A metodologia foi elaborada pela Divisão de Desenvolvimento de 

Sistemas – DAID – e está documentada, armazenada e publicada 

no escritório virtual da unidade organizacional na Intranet.” 

Diante do exposto, emitimos a Nota de Auditoria n.º 201308365/01, recomendando a 

homologação formal da metodologia e o estabelecimento de um processo formal de 

divulgação. 

Para a verificação da gestão para o monitoramento dos projetos em desenvolvimento e a 

utilização de métricas para mensuração de esforço e custo relacionadas à entrega de 

produtos, solicitamos a apresentação de documentação relacionada a três sistemas, dois 

deles desenvolvidos por terceiros no exercício de 2012 e um outro sem identificação de 

período de desenvolvimento, mas decorrente de contrato celebrado no exercício de 

2011. 

Pela documentação apresentada, os softwares referem-se a produtos de prateleira. No 

âmbito de dois sistemas de um mesmo fabricante, não houve a celebração de contrato, 

tendo sido efetivada compra direta, com previsão de serviços de suporte, conforme 

Projeto Básico, o qual não estabeleceu nível de serviço. Para o terceiro software, de 

nome PROJURID, havia a previsão de customização. Não há, no contrato celebrado, o 

estabelecimento de métricas e níveis de serviço, apenas a previsão de horas de 

profissionais para serviços técnicos especializados. Contemplamos, na Nota de 

Auditoria anteriormente mencionada, orientação para que a Empresa estabeleça 

métricas e níveis de serviços em contratos desta natureza. 

  
##/Fato## 

1.1.2.4 INFORMAÇÃO 
 

Verificação da existência de planejamento da contratação e da existência de 

parâmetros adequados relacionados ao objeto, aos termos contratuais e aos 

instrumentos de gestão dos contratos. 

 

Fato 
 

Em relação ao seu relacionamento junto aos contratados, permaneceu vigente, em 2012, 

na Empresa, o processo de trabalho formalizado para contratação de  bens e serviços de 

TI, denominado “EAG-10 – Contratações de Bens, Materiais, Obras e Serviços”, 

aprovado pela Resolução de Diretoria n.º 872/2009, e atualizado em 2012, estando em 

vigor a versão aprovada pela RES-655/2012, de 12/07/2012. 
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O documento contém orientações específicas relacionadas à tecnologia da informação, 

ao considerá-la uma área especialista. O EAG10 prevê que a área requisitante solicite 

orientação e anuência da área especialista sobre o objeto a ser contratado, para fins de 

elaboração de projeto básico, termo de referência, especificação técnica e definição de 

valores estimados, se necessário, bem como que requisite à área especialista a emissão 

de parecer técnico quanto aos projetos básicos, termos de referência e especificações 

técnicas, quando for o caso. Como instrumento de controle, há a previsão de que a Área 

de Contratação devolva o processo à requisitante, caso não haja a anuência da Área 

Especialista. 

Para verificarmos se os preceitos relacionados ao planejamento da aquisição, ao objeto, 

aos termos contratuais e aos instrumentos de gestão dos contratos coadunam-se com o 

estabelecido na legislação, solicitamos a apresentação de documentação de contratação 

e monitoramento de um contrato de aquisição de hardware e dois para aquisição de 

serviços correspondentes a 73,0% do total contratado e 63,4% do total pago. 

Pela análise da documentação apresentada verificamos que houve:  

- oficialização da demanda pela Solução de TI através do envio solicitação pela área de 

negócios requisitante. Evidenciamos, ainda, a especificação das necessidades de 

negócio que se pretende atender com a contratação e a motivação da contratação. 

- justificativa para escolha das contratações efetivadas (os contratos analisados, ou se 

referiam a complemento de solução anterior já estabelecida ou à contratação de posto de 

trabalho, não cabendo, para os itens avaliados, análise de viabilidade da contratação).  

- orçamento estimativo da contratação e pesquisas de preço realizadas com no mínimo 

três empresas. 

- descrição do objeto de forma sucinta, precisa, suficiente e clara. 

- conteúdo do objeto contemplando apenas uma solução de TI, ou, junção, apenas, nos 

casos em que se contratava a garantia e suporte do bem ou software adquirido, 

configurando uma única solução.  

- fixação de critérios de aceitação dos serviços prestados ou bens fornecidos, 

abrangendo níveis mínimos de serviço aceitáveis. 

- definição clara e detalhada das sanções administrativas a serem aplicadas. 

- forma de pagamento estabelecida em função dos resultados/produtos a serem obtidos 

com a contratação; não constava, no entanto, a associação do pagamento diretamente 

aos níveis mínimos de serviço estabelecidos. 

- no caso do contrato 841/2012, em que houve a contratação de serviços com a 

especificação de postos de trabalho alocados, justificativa para a forma de contratação 

pretendida. 

De modo a verificamos a adequada gestão contratual, analisamos a documentação de 

pagamento relacionada aos três contratos anteriormente mencionados. Verificamos que 

houve o atendimento aos valores contratualmente estabelecidos e que os serviços foram 

atestados, exceto quanto à documentação do contrato n.º 841/2012. Não identificamos, 
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em nenhum dos casos, evidência de que tenha ocorrido a verificação do atendimento aos 

níveis de serviço estabelecidos. No âmbito do contrato n.º 841/2012, a documentação 

apresentada não continha o atesto e o valor cobrado pela empresa contemplava, 

inclusive, peças de reposição, equipamentos sobressalentes e outras despesas para as 

quais não houve a declaração expressa de que foram efetivamente utilizados. 

Por intermédio da Nota de Auditoria n.º 201308365/01, recomendamos que a Empresa 

passe a vincular as cláusulas de pagamento a níveis de serviço previamente 

estabelecidos, que evidencie a mensuração dos níveis de serviço quando do atesto das 

notas fiscais apresentadas, que estabeleça instrumento de controle que permita a 

aferição do nível de serviço, que ateste todas as parcelas contempladas no pagamento 

efetivado manifestando-se quanto à efetiva ocorrência das despesas previstas, e que faça 

verificações, no âmbito do contrato n.º 841/2012, quanto à pertinência das despesas de 

peças de reposição, equipamentos sobressalentes e outras despesas, providenciando o 

estorno dos valores pagos caso os gastos não tenham ocorrido. 

  
##/Fato## 

1.1.2.5 INFORMAÇÃO 
 

Verificação do procedimento de padronização do sistema ERP para as empresas 

do Sistema Eletrobras. 

 

Fato 
 

Por intermédio do Relatório de Auditoria n.º 201216453, a CGU-Regional/RJ realizou 

exames no procedimento de padronização do sistema ERP (Enterprise Resource 

Planning - Sistema Integrado de Gestão Empresarial) para as empresas do Sistema 

Eletrobras, tendo por escopo as seguintes verificações: 

- Avaliação da documentação de planejamento que fundamenta a padronização de 

sistema ERP para as empresas do Sistema Eletrobras; 

- Análise dos levantamentos e diagnósticos apresentados que demonstrem a necessidade 

de aquisição e de padronização de sistema ERP para as empresas do Sistema Eletrobras; 

- Análise do estudo elaborado pela Eletrobras/Gartner que realizou a análise técnico-

financeira para padronização de solução ERP em todas as Empresas do Sistema 

Eletrobras. 

Não fizeram parte do escopo do trabalho a avaliação e a validação dos critérios técnicos 

e financeiros utilizados no estudo avaliado. 

O estudo efetivado pela Eletrobras consta da Nota Técnica – Cotise - n.º 01/2011 - 

“Análise Técnico-Financeira para Implantação de Solução ERP em todas as Empresas 

Eletrobras”. O documento possui o objetivo principal de definir, dentre as alternativas 

possíveis para implantação de ERP nas empresas do Sistema Eletrobras, aquela que, 

tendo aplicabilidade imediata à realidade das empresas, fosse a mais vantajosa em 

termos técnicos e financeiros. 

Como resultado dos exames, foram identificadas questões afetas à NT-Cotise-01/2011 

analisada, as quais, apesar de não comprometerem o resultado final do estudo, seriam 

passíveis de aprimoramento, a seguir relacionadas: 



 

 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
44 

- Os quantitativos das licenças das empresas que possuem o ERP SAP não se 

apresentavam aderentes à hipótese do estudo elaborado. 

- Não havia comprovação financeira de premissa constante da Nota Técnica – Cotise – 

01/2011, em relação à afirmação de que soluções que levassem à necessidade de 

substituição ou reinstalação de ERP nas empresas que já são usuárias do Sistema SAP 

ERP poderiam, no mínimo, dobrar os custos de implantação. 

- Os dados financeiros utilizados como base do estudo eram anteriores a 2003. 

- Ausência de avaliação de risco de dependência de um único fornecedor na análise 

técnica da padronização SAP. 

Por outro lado, foi considerada como impropriedade a ausência de estudo técnico 

detalhado a respeito da relação de custo versus benefício do investimento em 

padronização do sistema integrado de gestão empresarial (ERP). Identificou-se que a 

situação relatada decorreu do fato de o gestor não haver implementado uma base de 

indicadores para aferição da eficácia, eficiência, efetividade e economicidade 

detalhando, em termos objetivos e mensuráveis, quais seriam os resultados esperados 

com a contratação. 

Para o saneamento da impropriedade foi recomendada a quantificação e criação de uma 

base de indicadores para aferição da eficácia, eficiência e efetividade, bem como a 

realização, quando da previsão de realização de vultosos dispêndios, de avaliação de 

custo versus benefício de investimentos em TI, conforme preconiza o objetivo de 

controle PO5.5 Gerenciamento de Benefícios, do Cobit 4.1. 

  
##/Fato## 

2 GESTÃO OPERACIONAL                            

2.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS                       

2.1.1 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS        

2.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Baixa efetividade das previsões contratuais do CMDE para a promoção do 

atingimento das metas de desempenho pelas distribuidoras. 

 

Fato 
 

Visando assegurar o cumprimento das metas pactuadas nos Contratos de Metas de 

Desempenho Empresarial, as controladas devem enviar, mensalmente, relatórios 

gerenciais de atividades, e trimestralmente, um relatório sobre o andamento das metas. 

Os relatórios trimestrais são apreciados pelo CAE, de acordo com os itens 4.1.2 e 3.1.22 

do CMDE. 

Segundo os itens 7.1 e 7.2, uma vez constatado o descumprimento de qualquer cláusula 

do CMDE ou de seus anexos, a Eletrobras encaminhará pedido de justificativa à 

controlada, a qual ficará obrigada a responder, de forma fundamentada, no prazo 

máximo de 15 dias, a contar de seu recebimento. Caso a holding não acate as 

justificativas, as controladas ficarão impedidas de receber novos recursos financeiros da 

Eletrobras, até que se resolvam as pendências existentes e se torne adimplente com 
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todos os termos e condições estabelecidas nos CMDEs. 

Mesmo com metas de desempenho anuais, os resultados são acompanhados 

mensalmente, e avaliados a cada trimestre.  

A fim de verificarmos a aplicação das medidas destinadas ao atingimento das metas 

pactuadas entre a Eletrobras e suas distribuidoras, procedemos à verificação do 

comportamento dos seguintes indicadores técnico-operacionais, relacionados com a 

eficiência e a qualidade de prestação do serviço: 

Quadro: Indicadores analisados 
Indicador Descrição Objetivo Unidade 

Duração de 

Interrupção de 

Energia por 

Consumidor 

(DEC) 

(qualidade) 

Mede a duração de interrupção 

equivalente por consumidor, medida 

pelo número de horas que, em média, 

cada consumidor ficou desligado no 

período. Exprime o espaço de tempo 

em que, em média, cada consumidor 

do conjunto considerado ficou 

privado do fornecimento de energia, 

no período de um ano. 

Reduzir a duração 

Eqiv. De 

Interrupção do 

Cliente 

horas 

Frequência de 

Interrupção de 

Energia por 

Consumidor 

(FEC) 

(qualidade) 

Exprime o número de interrupções 

que, em média, cada consumidor 

sofreu, no período de um ano.  

Reduzir a 

frequência 

equivalente de 

Interrupção de 

Energia 

Nº ocorrências 

Fonte: CMDE 

Apesar da proibição de conceder financiamentos em face do não atingimento 

injustificado das metas, identificamos a concessão de empréstimos às distribuidoras, no 

valor total de R$ 3,1 bilhões, mesmo com o desempenho aquém do pactuado. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Há insuficiência nos mecanismos capazes de estimular o cumprimento das metas 

pactuadas. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Ao questionarmos a Eletrobras sobre os empréstimos concedidos, a Coordenadora Geral 

da Diretoria Financeira CPF ***.339.799-** apresentou os seguintes esclarecimentos: 

“Entendemos ser importante diferenciarmos os financiamentos 

concedidos com recursos dos fundos setoriais da RGR e da CDE, 

que não são recursos da Eletrobras, daqueles concedidos com 

recursos ordinários, inclusive  como administradora legal dos 

fundos  tem que dar total isonomia ao acesso aos seus recursos, 

não podendo excluir, por contrato de metas suas Distribuidoras. 

Em relação aos contratos concedidos com recursos ordinários, 

cabe os seguintes esclarecimentos: 

 Fora os recursos advindos dos Fundos Setoriais de Energia 
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Elétrica, a Eletrobras Holding é, praticamente, a única fonte 

externa de recurso de suas Distrribuidoras, visto suas 

visíveis e complicadas situações financeiras, decorrentes de 

seus mercados incipientes, com perdas técnicas e 

comerciais elevadas e alto nível de inadimplência. 

 E Eletrobras Holding elaborou e está implantando um 

plano de recuperação dessas empresas, focando nos pontos 

que melhorem suas condições financeiras. Essas ações já 

trouxeram resultados positivos, tanto que já foi possível 

alocar novas fontes de recursos externos, como foi o caso 

do Banco Mundial, ainda que  mediante repasse da 

Eletrobras. 

 Um dos instrumentos utilizados pela Eletrobras para levar a 

cabo seu plano para as Distribuidoras, foi a elaboração e a 

celebração do CMDE, o qual vem sendo utilizado como 

referência no acompanhamento da gestão empresarial. 

Entretanto, este instrumento de cunho estritamente 

administrativo não poderia comprometer a alocação de 

recursos urgentes e importantes para se manter a prestação 

do serviço público pelas Distribuidoras. Assim, a Diretoria 

Executiva da Eletrobras e seu Conselho de Administração 

vem mantendo as concessões de recursos urgentes via 

contratos de mútuos (empréstimos e adiantamento para 

futuro aumento de capital). 

 As penalidades da Cláusula Sétima do CMDE foram 

pactuadas em momento empresarial que se vislumbrava 

cenários que não se efetivaram. A concessão e a 

contratação entre as partes, de novos recursos ordinários, 

foram ações administrativas diligentes e urgentes, visto que 

a insolvência dessas Distribuidoras acarretaria não só 

maiores prejuízos financeiros à Eletrobras, como também 

prejudicaria o consumidor final, visto que o não pagamento 

de compromissos assumidos faz com que prestadores de 

serviços essenciais paralisem suas operações, e projetos de 

investimentos essenciais sejam postergados ou cancelados. 

 Cabe ressaltar que a Eletrobras está atenta a esta questão, 

tanto que tem negociado constantemente com as 

Distribuidoras as metas do CMDE. Em 2012 efetivou um 

ajustamento das metas, e recentemente, em 08.03.2013, 

aprovou a Resolução 149/2013, aprovando novos painéis 

de metas para 2013 a 2017. A mesma Resolução prevê que 

brevemente serão definidas as metas associadas a cada 

indicador, quando a Eletrobrás poderá exigir a adimplência 

com o CMDE, mas sem prejudicar as empresas na 

concessão de recursos urgentes. 

 Visto tratar-se de condição administrativa, a Diretoria da 

Eletrobras, mesmo que embora alguns indicadores do 
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CMDE não tenham sido alcançados pelas Distribuidoras, 

considera que a não liberação dos empréstimos, 

financiamentos e adiantamentos de capital, certamente 

provocaria impactos de proporção inimaginável (multas; 

inadimplência com compromissos financeiros, inclusive 

com a compra de energia; deterioração do serviço prestado; 

aumento do furto de energia, etc), o que acarretaria em uma 

deterioração dos resultados econômico-financeiros e 

operacionais, piorando ainda mais aqueles indicadores, 

podendo comprometer as obrigações assumidas pelas 

concessionárias e desequilibrando o Contrato de 

Concessão. Além disso seria a perpetuação dos pontos de 

inadimplência do CMDE, visto ser a Eletrobras a principal 

fonte de recursos das Distribuidoras. 

Por fim, cabe destacar que as concessões feitas às Distribuidoras, 

decorrem, também, de: 

 Manter a saúde financeira das mesmas, permitindo que os 

serviços por elas oferecidos mantenham-se dentro de níveis 

confiáveis; 

 Os projetos de investimentos em execução pelas 

Concessionárias são de extrema importância para a 

segurança e qualidade do Sistema Elétrico dos Estados 

atendidos; 

 A ELETROBRAS como Controladora das Distribuidoras 

deve zelar por boas condições operacionais, agindo com 

transparência, probidade e responsabilidade, pelo que a ação 

diligente na concessão de recursos urgentes minimiza os 

impactos negativos da falta de recursos gerados pela própria 

operação, contribuindo para o equilíbrio do Contrato de 

Concessão;  

 As ações da Controladora ELETROBRAS e da própria 

Concessionária devem ser voltadas para os objetivos 

estratégicos estabelecidos pela Eletrobras Holding, e devem 

estar também em consonância com o objetivo 

governamental de inclusão e desenvolvimento regional.” 

Quando da reunião de busca conjunta de soluções, foi argumentado, pelos 

representantes da Empresa presentes à reunião, que já há mecanismos, tanto no CMDE 

como o próprio mecanismo de governança. Acerca da concessão dos empréstimos, foi 

dito que foram acatadas as justificativas apresentadas pelas distribuidoras e que por isso, 

os financiamentos foram concedidos. No âmbito da aprovação, foi explicado que não há 

um ato formal aprovando o relatório trimestral e que a avaliação, na realidade, ocorre 

caso a caso, pois, para um pedido específico podem ser acatadas as justificativas e em 

outros casos não. Foi apresentado, ainda, relatório anual das distribuidoras mostrando 

que os indicadores, apesar de não terem atingido a meta do CMDE, vêm apresentando 

melhoras. Foi informado, por fim, que, na busca de novos mecanismos, está sendo 

implementado um desdobramento de indicadores, que também passarão a ser 

monitorados. 
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##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A Eletrobras alegou que os empréstimos visavam manter a prestação do serviço pelas 

distribuidoras, o que, do contrário, acarretaria uma deterioração dos resultados 

econômicos e financeiros, que se refletiria inclusive em seus indicadores. Considera que 

a CMDE não pode comprometer a alocação de recursos essenciais. Destacou, também, 

que os recursos aludidos no contrato referem-se, exclusivamente, aos originários da 

própria Eletrobras, excluindo-se os fundos setoriais. 

A redação dos itens 7.1 e 7.2 do Contrato de Metas de Desempenho Empresarial não 

abre precedentes para as hipóteses alegadas. Permite que as controladas contraiam 

empréstimos em situação de inadimplência somente se o Conselho de Administração 

considerar justificáveis as causas do insucesso.  

As alegações da UJ mostram que as penalidades dos CMDEs foram desconsideradas na 

concessão dos financiamentos, situação esta decorrente do acatamento, pela Empresa, 

das justificativas apresentadas, o que, segundo informações fornecidas na reunião de 

busca conjunta, ocorreu em cada caso concreto analisado. 

Em que pesem os indicadores terem apresentado melhoras, conforme observamos nos 

gráficos constantes do documento apresentado quando da reunião de busca conjunta de 

soluções, bem como a existência da cláusula do CMDE e dos mecanismos de 

governança, entendemos que há instrumentos de gestão que podem ser desenvolvidos 

de modo a obter-se o efetivo cumprimento das metas pactuadas. 

A cláusula de penalização do CMDE, por si só, mostra-se sem efetividade, dado o ciclo 

em que o processo se insere, ou seja, a aplicação da penalidade tenderia a piorar os 

indicadores que se deseja aprimorar. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Aprimorar os mecanismos capazes de estimular o cumprimento das 

metas pactuadas nos CMDEs, sem comprometer o desempenho das distribuidoras. 

 

 

2.1.2 RESULTADOS DA MISSÃO INSTITUCIONAL             

2.1.2.1 INFORMAÇÃO 
 

Indicadores de desempenho 

 

Fato 
 

Em face da Deliberação n.º 092/2012 do Conselho de Administração da 

ELETROBRAS, que estabelece a utilização de indicadores e metas no âmbito da 

holding, a equipe de auditoria procedeu ao aprofundamento dos exames para análise dos 

indicadores institucionais. A implementação de tais mecanismos de controle vem sendo 

recomendada reiteradamente pela CGU nos últimos relatórios de avaliação de gestão. 
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Observamos que a ELETROBRAS elaborou um painel de indicadores financeiros, 

operacionais e socioambientais, cujas metas de desempenho foram acordadas entre a 

própria holding e suas controladas, através de Contratos de Metas de Desempenho 

Empresarial – CMDE. No caso das distribuidoras, foram pactuados, além dos 

indicadores financeiros, indicadores de desempenho técnico operacional, conforme 

tabela a seguir: 

 

Fonte: CMDE 

Nosso escopo de análise restringiu-se a verificação dos indicadores de duração (DEC) e 

de frequência (FEC) das interrupções no fornecimento de energia elétrica. 

Os indicativos de interrupção no fornecimento de energia contemplam os 

macroprocessos de perdas e qualidade da energia ofertada, estando perfeitamente 

associados com os problemas enfrentados pelas distribuidoras. São considerados, pela 
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literatura, os principais indicadores de qualidade de serviços de distribuição, sendo 

exigidos anualmente pela ANEEL.  

Tanto a ANEEL como a própria ELETROBRAS estabelecem metas anuais de 

desempenho, o que atesta a existência de valores de referência para esses indicadores. 

Diante do exposto, podemos afirmar que a Eletrobras vem atendendo às recomendações 

da CGU, uma vez que os indicadores avaliados são capazes de retratar a qualidade dos 

serviços de suas distribuidoras. 

  
##/Fato## 

3 CONTROLES DA GESTÃO                           

3.1 CONTROLES INTERNOS                             

3.1.1 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS               

3.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Verificação da gestão do Projeto Energia +. 

 

Fato 
 

Por intermédio do Relatório de Auditoria n.º 201217379, a Coordenação-Geral de 

Auditoria das Áreas de Minas e Energia realizou exames na gestão do Projeto Energia 

+, parcialmente financiado com recursos do Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento – BIRD, por intermédio do Acordo de Empréstimo BIRD 7884-BR 

executado sob a responsabilidade da ELETROBRAS, durante o exercício encerrado em 

31/12/2012. 

 

O trabalho realizado teve como escopo verificar: 

a) a execução do Projeto em confronto com as metas estabelecidas no plano de trabalho; 

b) a adequabilidade dos controles internos contábeis, financeiros, patrimoniais e 

administrativos mantidos pela coordenação geral do projeto; 

c) o cumprimento, pelo mutuário, das cláusulas contratuais de caráter contábil, 

financeiro e gerencial; 

d) de forma integrada, a conformidade dos processos de licitação/seleção com as 

políticas do Banco e da legislação nacional aplicável, a adequabilidade dos pagamentos 

realizados e das solicitações de desembolso apresentadas ao Banco; 

e) a adequada apresentação das Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas do 

Projeto. 

 

Como resultado dos exames, foram verificadas situações consideradas adequadas e / ou 

justificadas compreendendo: 

a) a execução financeira do Projeto, a qual, até o final do exercício de 2012 (cerca de I 

ano e dez meses da data de firmação do Contrato), correspondeu ao dispêndio de 

29,99% do recurso total estimado (sendo 0,10% recursos do Empréstimo e 29,89% da 

Contrapartida); 

b) os controles internos do Projeto Energia + compreendendo os aspectos: Ambiente de 

Controle, Avaliação de Riscos, Procedimentos de Controle, Comunicação e Informação, 

e Monitoramento; 

c) o atendimento pela Empresa às recomendações e aos planos de ações acordados com 

o BIRD; 
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d) as cláusulas e os artigos de caráter contábil-financeiro-gerencial do Acordo de 

Empréstimo BIRD 7884BR e seus anexos, bem como das disposições do Manual de 

Operação do Projeto aprovado pela Resolução da Diretoria da Eletrobras n.º 358/2010, 

de 14/04/2010; 

e) as demonstrações financeiras do Projeto; 

f) o processo seletivo de consultorias, sendo que, no âmbito das EDEs, foram 

identificadas impropriedades. 

 

No âmbito da UGP Central, foram identificadas fragilidades no procedimento de 

elaboração da prestação de contas decorrentes da existência de divergências nos 

montantes informados nas prestações de contas dos Contratos de Financiamento das 

EDEs (ECFs)  e no IFR-2. Tais situações decorreram da ausência de normatização e 

orientação quanto ao levantamento, registro e adequada elaboração da prestação de 

contas, considerando as especificidades do Projeto, e fragilidade dos controles internos 

e mecanismos que garantam a conformidade e tempestividade dos registros e a 

adequada conciliação dos dados contidos nos relatórios. 

 

Para o saneamento das impropriedades relatadas foram exaradas recomendações para 

que seja implementado procedimento de conciliação no procedimento de elaboração de 

prestação de contas, bem como para que a UGP efetue orientações e acompanhamentos 

junto às EDEs.  

 

Foram identificadas, ainda, fragilidades no âmbito das EDEs, trabalhos executados 

pelas Unidades Regionais da CGU nos respectivos estados da Federação, para as quais 

deverão ser empreendidas ações pela UGP Central, conforme a seguir relatado: 

Quadro: Fragilidades nas EDEs 
Relatório Nº do Item  Descrição Sumária 

201217364 

EDE Acre 

1.1.2.1  Avaliação de Controles Internos. 

201217366 

EDE Alagoas 

1.1.2.1 Avaliação de Controles Internos. 

1.1.3.1 Divergências na descrição dos materiais e nos quantitativos da 

Prestação de Contas de dezembro/2012 do Contrato de financiamento 

ECF2922/2011. 

1.1.3.2  Divergência nos valores contidos no IFR0l e 02 (Relatório Financeiro 

Intermediário), bem como ausência de conciliação com a prestação de 

contas do ECF2922/2011. 

1.1.3.4  Ausência de conciliação entre o extrato bancário e a prestação de 

contas. 

1.1.4.1 Existência de baixa de material por inventário. 

1.1.4.2  Fragilidades quanto à preservação da integridade dos materiais do 

Projeto Energia+. 

1.1.4.3  Erro no cadastro de material no almoxarifado (cabo). 

1.1.4.4  Movimentação inadequada de material no almoxarifado - Anexo I. 

201217367 

EDE Piauí 

1.1.2.1  Avaliação de Controles Internos. 

1.1.1.1  Não elaboração dos Relatórios de Progresso. 

1.1.1.2  Não apresentação dos Planos Operativos Anuais – POA’s relativos aos 

exercícios de 2011 e 2012. 

1.14.1  Fragilidades no controle patrimonial. 

201217368 

EDE/RO  

1.1.2.2 Gastos com diárias e passagens estão sendo apropriados ao Projeto, 

porém sem evidenciação nos relatórios financeiros. 

1.1.5.1  Pagamento efetuado a prestador de serviços de consultoria referente ao 

contrato n.º  037/2012 cm desacordo com o avençado. 

201217369 

EDE Roraima 

1.1.2. 1 Avaliação de Controles Internos. 

Fonte: Respectivos Relatórios de Auditoria 
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##/Fato## 

3.1.1.2 INFORMAÇÃO 
 

Elaboração inadequada do Relatório de Gestão 

 

Fato 
 

Analisando os formatos e conteúdos do Relatório de Gestão, exigidos pela Portaria TCU 

nº 150/2012, observamos as seguintes inconsistências, conforme apresentado a seguir: 

Quadro: Inconsistências do Relatório de Gestão 

Item do Relatório Observação 

Item 1.2 Finalidade e Competências 

Institucionais da Unidade 

Não foram identificados no Relatório de Gestão o parágrafo 

introdutório acerca da finalidade da holding, atribuições legais e 

objetivos estratégicos 

Item 1.4 Macroprocessos finalísticos 

- Não foram identificados os macroprocessos vigentes em 2012 

para a Eletrobrás 

Não houve descrição da condução dos macroprocessos em 2012 

para a Cepel e Eletrobrás 

Item 1.5 Macroprocessos de Apoio 

Não foram identificados os macroprocessos vigentes em 2012 

para a Eletrobrás 

Não houve descrição da condução dos macroprocessos em 2012 

para a Cepel e Eletrobrás 

Item 1.6 Principais Parceiros 
Não foi identificada no relatório a relação dos parceiros da 

Cepel com os macroprocessos 

Item 2.1 – Planejamento das ações da 

Unidade Jurisdicionada 

Não foi identificada no relatório de Gestão a relação dos 

objetivos estratégicos com o PPA 

O Relatório não apresenta a síntese das realizações dos objetivos 

estratégicos em 2012 

Item 2.2 – Estratégias de Atuação 

frente a objetivos estratégicos 
No caso da Cepel, não há discriminação dos riscos 

Item 2.3 Execução do Plano de 

Metas ou de Ações 

Não foram identificados os resultados atingidos e sua 

comparação com as metas 

No caso da Cepel, não foram informados os resultados 

Item 2.4 – Indicadores 

Não foram definidos os indicadores das áreas de compras, 

patrimônio imobiliário e outras atividades de apoio da Eletrobras 

Os indicadores operacionais, socioambientais e de governança 

não contém explanação sobre seus objetivos e fórmulas de 

cálculo 

3.3. Remuneração paga a 

administradores 
Não consta a base normativa da remuneração 

3.4 – Sistema de Correção A Cepel não esclarece se adotou ou não um sistema de correição 

Item 7.2 Gestão do Patrimônio 

Imobiliário 

Não há informações sobre despesas com reformas e manutenção 

dos bens locados de terceiros 

Não há análise crítica acerca da gestão do patrimônio 

imobiliário 

Item 10.2 – Informações sobre a 

atuação da auditoria Interna 

Não foram identificados os esclarecimentos dos itens c,d, e, f 

quanto ao órgão de auditoria interna da Cepel 

Item 1 – Demonstrativo analítico de 

despesas com ações de publicidade e 

propaganda (PARTE B) 

O Quadro XXXIV não detalha o tipo de ação de publicidade 

O Quadro XXXV não contém a vigência do contrato e a fonte 

dos recursos 
Fonte: Análise do Relatório de Gestão 

Cumpre registrar que as ocorrências foram participadas à UJ por meio da Solicitação de 

Auditoria nº 20130865/12. Em resposta, a empresa informou que as correções serão 

efetuadas oportunamente no seu relatório. 
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##/Fato## 

4 GESTÃO PATRIMONIAL                            

4.1 BENS IMOBILIÁRIOS                              

4.1.1 UTILIZAÇÃO DE IMOBILIÁRIOS                     

4.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Verificação do procedimento de locação de imóveis. 

 

Fato 
 

Observamos que os contratos nº ECE-DAC-747/2011 e ECE-DAC-956/2013 (locação 

de imóveis) não possuem os correspondentes laudos técnicos de avaliação de preço de 

mercado, contrariando disposição da Lei 8.666/93, art 24, inciso X.  

A constatação decorreu de uma análise comparativa entre os preços de mercado de 22 

dos 53 imóveis locados pela empresa, e os índices divulgados pela Fundação Instituto 

de Pesquisas Econômicas - FIPE. Nesse exame, foram identificados nove contratos 

cujos preços do metro quadrado atingiram patamares entre 50 e 107% do índice de 

referência. 

Considerando a metodologia de obtenção do índice, a qual desconsidera fatores de 

avaliação tais como características e idade dos prédios, estado e dimensões dos andares, 

vagas de garagem, instalações de segurança e infraestrutura predial, pedimos à UJ os 

laudos de avaliação de mercado que subsidiaram os preços pactuados, por meio da 

Solicitação de Auditoria n.º 201308365/14. Foram apresentados laudos de avaliação 

relativos a sete, dos nove contratos apontados. A situação, pontual e sem impacto, foi 

tratada mediante nota de auditoria. 

  
##/Fato## 

5 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS         

5.1 PROCESSOS LICITATÓRIOS                         

5.1.1 OPORTUNIDADE DA LICITAÇÃO                      

5.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Realização de pregões presenciais sem a caracterização, nos respectivos processos, 

da inviabilidade de uso de sistema eletrônico. 

 

Fato 
 

Em análise aos pregões DAC 02/2012, DAC 03/2012, DAC 05/2012 e DAC 06/2012, 

observamos que os citados certames foram realizados no modo presencial, sem restar 

caracterizada a sua inviabilidade de realização no modo eletrônico, contrariando 

prescrição do Decreto 5.450/05, em seu artigo 4º. 

As licitações trataram de prestações de serviços de limpeza e conservação (Pregão DAC 

02/2012), secretariado, recepção e tramitação de documentos (Pregão DAC 03/2012), 

serviços de garçom, copeiragem e fornecimento de coffee breaks (Pregão DAC 
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05/2012) e serviços de vigilância (Pregão DAC 06/2012). O valor das contratações 

decorrentes totalizou R$ 15.108.164,23 em 2012, segundo informações do SIASG. 

Em reunião de busca de soluções conjuntas foram apresentadas justificativas para o 

procedimento adotado, as quais não constavam dos respectivos processos, situação esta 

considerada pontual e tratada mediante nota de auditoria. 

  
##/Fato## 
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_______________________________________________ 
Achados da Auditoria - nº 201308376 

 

1 GESTÃO OPERACIONAL                            

1.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS                       

1.1.1 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS        

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Avaliação da política de reembolso com recursos da CCC. 

 

Fato 
 

Com o advento da Lei nº 12.111/2009, a Conta de Consumo de Combustíveis passou a 

reembolsar a diferença entre o custo de geração da energia elétrica em sistemas isolados 

e o custo de geração de energia no Ambiente de Contratação Regulada. 

Quadro: Reembolso CCC 

 

Fonte: Resolução Normativa ANEEL 427/2011 

Os valores referentes ao ACRméd são fornecidos pela ANEEL e os referentes à GTisol 

são apurados pelo Sistema de Coleta de Dados Operacionais(SCD), conforme 

Resolução Normativa ANEEL n.º 427/2011. 

Quadro: Custo Total de Geração 

 

Fonte: Resolução Normativa ANEEL 427/2011 

Para fins de apuração do custo com combustíveis são utilizados os “preços de 

referência” publicados pela ANP. 

Merece destaque a Lei n.º 12.783/2013, que trouxe alteração na forma de cálculo de 

reembolso, introduzindo a figura de redutor em função das perdas eficientes, não sendo 

ainda conhecida sua aplicação direta, uma vez que a Agência ainda não publicou 

Resolução Normativa sobre essa matéria. 
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Por fim, tendo em vista que, até o advento da Lei n.º 12.783/2013, estava devidamente 

normatizada a forma de reembolso do custo de geração dos sistemas isolados, que 

utiliza valores médios publicados pelas agências reguladoras, e que os reembolsos são 

debitados das contas criadas especificamente para administração da CCC, não é possível 

vislumbrar prejuízos para a Eletrobras. 

  
##/Fato## 

2 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS         

2.1 PROCESSOS LICITATÓRIOS                         

2.1.1 OPORTUNIDADE DA LICITAÇÃO                      

2.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Andamento do procedimento licitatório para aquisição de combustível(CCC) 

 

Fato 
 

Solicitamos à holding informações sobre o andamento do Pregão n.º 299/2012, que trata 

do fornecimento de óleos combustíveis e lubrificantes para as usinas termelétricas do 

sistema isolado.  

O Assistente da Diretoria de Distribuição CPF: ***.644.166-**, em atendimento à 

Solicitação de Auditoria nº 201216611/01, apresentou a seguinte situação do processo: 

“No dia 17 de agosto de 2012 foi publicado no DOU o Pregão Eletrônico no 299/2012, para 

aquisição de óleo diesel e lubrificantes.  

A abertura das propostas foi agendada para o dia 02 de Outubro de 2012. Conforme consta no 

Portal Comprasnet (www.comprasnet.gov.br), a Amazonas Energia, responsável pela condução 

da Licitação, teve que retificar algumas informações, tendo que alterar os prazos conforme dispõe 

as Leis que regem Pregão Eletrônico.  

Das 28 (vinte e oito) empresas distintas que consultaram o Edital, 03 (três) entraram com pedido 

de Impugnação e uma (01) com Pedido de Esclarecimentos.  

Em 24 de Outubro de 2012, a empresa Petrobras Distribuidora protocolou pedido de Impugnação 

ao Edital. As 27 (vinte e sete) páginas do documento apresentam diversos itens que entendem 

necessitar de esclarecimentos, incluído, a forma de ressarcimento da CCC e a Caducidade da 

Concessão. O Corpo Técnico ao analisar o pedido de Impugnação entende que deve-se ser revisto 

os documentos de forma a esclarecer e detalhar mais o Edital, conforme solicitação do 

Impugnante. 

Face a esta situação, o edital encontra-se, no momento, suspenso. A Equipe Técnica está 

revisando o Edital e seus Anexos, realizando os ajustes necessários para responder o pedido de 

Impugnação da Petrobras Distribuidora. A previsão é responder no mês de março de 2013.  

Conforme estabelece a legislação, a Amazonas Energia é obrigada a dar o mesmo prazo 

inicialmente do processo licitatório, aproximadamente 60 dias. O Pregão eletrônico deverá ser 

reagendado para o mês de maio de 2013.” 

Por derradeiro, solicitamos à empresa algumas peças do processo licitatório, no sentido 

de corroborar as informações prestadas. Prontamente apresentados pela empresa, os 

documentos confirmam a suspensão do certame licitatório em face de impugnação ao 

edital, apresentada pela Empresa do Grupo Petrobras.  

http://www.comprasnet.gov.br/
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Todavia, em 03/06/2013, o certame foi reaberto, conforme publicação no sítio 

Comprasnet.  
##/Fato## 
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_______________________________________________ 
Achados da Auditoria - nº 201308377 

 

1 GESTÃO OPERACIONAL                            

1.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS                       

1.1.1 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS        

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Avaliação da gestão da CDE 

 

Fato 
 

A avaliação da gestão da Conta de Desenvolvimento Energético - CDE está consignada 

juntamente com a avaliação da Reserva Global de Reversão - RGR, uma vez que os 

contratos pactuados no exercício com recursos da CDE utilizam-se também de recursos 

da RGR. 

  
##/Fato## 
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_______________________________________________ 
Achados da Auditoria - nº 201308378 

 

1 GESTÃO OPERACIONAL                            

1.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS                       

1.1.1 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS        

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Avaliação da aplicação dos recursos da RGR e CDE no que se refere à finalidade. 

 

Fato 
 

Criada pela Lei n.º 10.438/2002, com duração de 25 anos, a CDE visa ao 

“desenvolvimento energético dos Estados e a competitividade da energia produzida a 

partir de fontes eólica, pequenas centrais hidrelétricas, biomassa, gás natural e carvão 

mineral nacional, nas áreas atendidas pelos sistemas interligados, promover a 

universalização do serviço de energia elétrica em todo o território nacional e garantir 

recursos para atendimento à subvenção econômica destinada à modicidade da tarifa de 

fornecimento de energia elétrica aos consumidores finais integrantes da Subclasse 

Residencial Baixa Renda”.(art.13 da Lei n.º 10.438/2002) 

A RGR foi criada pelo Decreto n.º 41.019/1957 com a finalidade de prover recursos 

para reversão, encampação, expansão e melhoria dos serviços públicos de energia 

elétrica.  

Uma vez recebido o pedido de financiamento ou subvenção com recursos da Reserva 

Global de Reversão - RGR e da Conta de Desenvolvimento Energético - CDE, os 

processos são analisados pela área técnica, encaminhados para apreciação do Ministério 

de Minas e Energia- MME e submetidos à aprovação do Conselho de Administração. A 

aplicação dos recursos se dá sob demanda das empresas do setor, norteados, pelo 

planejamento do setor – elaborado pela Empresa de pesquisa Energética - EPE. 

Constatamos a existência de manuais que são atualizados e que norteiam as análises 

técnicas-orçamentárias dos pedidos de financiamento, impondo critérios objetivos de 

análise e condições mínimas a serem observadas nos projetos, no tocante ao desenho de 

metas, orçamento, cronogramas e critérios técnicos. 

Somente após a aprovação do Conselho de Administração, é firmado contrato com as 

empresas financiadas, cujas cláusulas são norteadas pelas “Condições Gerais dos 

Contratos de Financiamento”, aprovado em 06/10/2011. 

Conforme informação prestada por e-mail pelo Chefe da Divisão de Acompanhamentos 

de Empreendimentos Financeiros, inscrito no CPF sob o nº ***.452.359-**, em 

resposta à Solicitação de Auditoria n.º 201301459/002, foram firmados, no exercício 

2012, 15 contratos de financiamento/subvenção com recursos da RGR e da CDE. 

Os contratos dividiram-se entre projetos nas áreas de geração, transmissão, distribuição 

e Luz para Todos e totalizaram R$ 1,16 bilhão, incluindo os respectivos aditivos, 

distribuídos entre 10 empresas do setor. 
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Quatro empresas do sistema ELETROBRAS pactuaram no período analisado contratos 

na monta de R$ 223,4 milhões, cerca de 19,2% do total; ressalte-se que, segundo 

informações constantes do sítio da empresa, as empresas ELETROBRAS respondem 

por 35,5% da capacidade de geração do Brasil, 56% do total de linhas de transmissão e 

respondem por seis distribuidoras estaduais. 

Quadro: Empresas que Firmaram Contrato (RGR-CDE 2012) 
EMPRESA VALOR(R$) % 

 CEPISA         140.490.416,41  12,1% 

 CERON           56.194.707,53  4,8% 

 AMAZONAS           20.703.597,96  1,8% 

 BOA VISTA            6.096.673,26  0,5% 

 TOTAL - ELETROBRAS         223.485.395,16  19,2% 

 COELBA         396.678.790,00  34,1% 

 CELPA         240.135.250,00  20,6% 

 CELESC         183.413.736,34  15,8% 

 CEEE-D           95.829.247,04  8,2% 

 ELETROCAR           14.773.032,68  1,3% 

 HIDROPAN            9.130.493,13  0,8% 

TOTAL - DEMAIS EMPRESAS        939.960.549,19  80,8% 

TOTAL GERAL     1.163.445.944,35  100,0% 

Fonte: contratos pactuados e resposta à SA nº 201301459/002 

No exercício 2012, apenas dois contratos foram custeados com recursos da CDE, a 

título de subvenção, cujos empreendimentos estavam vinculados ao Programa Luz para 

Todos.  

Os projetos relacionados ao Programa Luz para Todos foram responsáveis por 55,4% 

dos contratos pactuados, seguidos pelos projetos de transmissão(22,1%), 

distribuição(22,0%) e geração(1,2%). 

Quadro: Contratos firmados – por negócio 
Negócio R$ % 

 Distribuição   256.519.207,83  22,0% 

 Geração   13.464.279,40  1,2% 

 LPT   636.814.040,00  54,7% 

 Transmissão   256.648.417,12  22,1% 

Total 1.163.445.944,35 100,00% 

Fonte: contratos 
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Identificamos que os contratos ECF2968/2011, ECF 2989/2012, ECF 2982/2011, ECF 

2986/2012 e ECF 2981/2012, financiados exclusivamente com recursos da RGR, 

totalizando R$171,3 milhões, pactuados respectivamente com as empresas Amazonas, 

Piauí, Eletrocar, Celesc e Hidropan, destinaram recursos a projetos de Transmissão, que, 

literalmente, não constam das hipóteses previstas para utilização dos recursos da RGR, 

assim dispostas no artigo 47 do Decreto nº 4541/2002: 

“1- na expansão dos serviços de distribuição de energia elétrica em áreas 

urbanas e rurais de baixa renda e para o combate ao desperdício de 

energia elétrica; 

2- para instalações de produção a partir de fontes alternativas de energia, 

de termelétricas associadas a Pequenas centrais hidrelétricas e para 

conclusão de obras já iniciadas de geração termonuclear; 

3- para estudos de inventário e viabilidade de aproveitamento de 

potenciais hidráulicos; 

4- para implantação de centrais geradoras de potência até 5.000 kW, 

destinadas exclusivamente ao serviço público em comunidades 

populacionais atendidas por sistema elétrico isolado; e 

5- para desenvolver e implantar programas destinados ao combate ao 

desperdício e ao uso eficiente de energia elétrica.” 

Merece destaque que, a despeito da previsão normativa, consta da Deliberação nº 

383/2011 do Conselho de Administração a instituição de linha de financiamento com 

recursos da RGR para projetos/programas de transmissão e subtransmissão. 

Instada a se manifestar, por intermédio da Solicitação de Auditoria nº 201216611/11, 

por e-mail o Chefe da Divisão de Acompanhamentos de Empreendimentos Financeiros, 

inscrito no CPF sob o nº***.452.359-**, assim se pronunciou: 

“As concessões de financiamento da RGR seguem às destinações legais, 

concomitante com o planejamento do setor elétrico sob vários aspectos. 

A programação anual da RGR contempla tanto os projetos/programas 

com contratos já firmados quanto estimativas de novas concessões no 

decorrer do ano (com exceção da programação do ano de 2013, que 

contemplou apenas os contratos já firmados, em função da Lei 

12.783/2013 – MP-579/2012), e seguem duas linhas principais: 

- Orçamentário: Plano de Dispêndios Globais da RGR – aprovados pelo 

MME e MPG; 

- Política: Conselho Nacional de Política Energética - CNPE. 

Os contratos acima relacionados foram contemplados na programação do 

ano de 2012, apresentado ao CNPE em novembro de 2012 e discutido 

por aquele colegiado em 05.12.2011. 
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Além disso, especificamente em relação aos contratos citados, 

investimentos em subtransmissão estão diretamente ligados à qualidade 

do fornecimento da energia e a segurança do sistema.” 

Em outra oportunidade, agora em razão dos apontamentos constantes da Solicitação de 

Auditoria nº 201216611/15, o mesmo gestor se pronunciou da seguinte forma: 

“O artigo 47 do Decreto 4542/2002 diz: “Art. 47. A utilização de 

recursos da RGR, obedecidos os condicionantes legais, será programada 

pela ELETROBRÁS em consonância com o planejamento do setor de 

energia elétrica e com as diretrizes governamentais.” Entretanto, a 

enumeração (1 a 5) citada pela CGU é decorrente da Lei 5655/1971 e 

seus sucedâneos (especialmente a Lei 10438/2002). 

Diante disso, cabe ressaltar que os casos ora citados tratam da concessão 

de financiamentos, com recursos da RGR, autorizados pelo caput do 

Artigo 4º da Lei 5655/1971 que define como finalidade da RGR: “Art. 4º 

Serão computadas no custo do serviço das empresas concessionárias, 

supridoras e supridas, quotas anuais de reversão, com a finalidade de 

prover recursos para reversão, encampação, expansão e melhoria dos 

serviços públicos de energia elétrica.”. Este comando permite o respaldo 

a financiamentos para projetos específicos de investimentos em 

transmissão, geração e distribuição de energia elétrica. 

Ademais é importante frisar que a lei fala de “serviços de distribuição de 

energia”, não se direcionando especialmente para o Setor de Distribuição, 

cuja formação é bem definida pela normatização. 

É interessante reforçar que o serviço de distribuição de energia elétrica se 

inicia nas usinas geradoras, cuja tensão produzida é elevada para 

economizar as estruturas de transmissão. Essas tensões circulam pelas 

grandes redes de transmissão, e são rebaixadas em subestações 

específicas para tensões menores. Por fim, transformadores abaixadores 

deixam a energia em tensão de uso residencial, comercial e industrial, 

entre outros, a níveis toleráveis. Desta forma, os serviços de distribuição 

de energia abrangem toda a cadeia produtiva do Setor Elétrico Brasileiro 

(SEB). 

Como ilustração, cabe destacar o fato do MME incluir no Manual de 

Operacionalização do Programa Luz para Todos, através da Portaria 

MME-110/2013, de 26/03/2013, projetos de subtransmissão como 

fundamentais para a efetivação e alcance de suas metas. 

A separação entre setores ou empresas de Geração, Transmissão e 

Distribuição de energia elétrica é, de fato, uma especialização normativa, 

cuja desverticalização organiza o setor e propicia mecanismos de 

modicidade tarifária, regulamentação, fiscalização e controle do SEB. 
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Mesmo considerando esse contexto, especificamente em relação aos 

contratos e empresas citados pela CGU, nota-se que todas as empresas 

são empresas Distribuidoras, portanto, são ativos de distribuição.” 

Baseados nas informações prestadas pelo gestor, entendemos que os contratos 

ECF2968/2011, ECF 2989/2012, ECF 2982/2011, ECF 2986/2012 e ECF 2981/2012 

aderem aos normativos vigentes no que se refere à finalidade, posto que envolvem 

projetos de subtransmissão voltados ao negócio de distribuição, executado por empresas 

distribuidoras de energia, entretanto não concordamos com a afirmação de que a 

legislação que regulamenta a RGR permita sua utilização em empreendimentos voltados 

ao negócio transmissão. 

Merece destaque que com o advento da Lei n.º 12.783/2013, que trata das concessões 

do setor elétrico, a RGR ganhou mais uma destinação, qual seja indenizar os 

concessionários pelos bens reversíveis não amortizados durante a vigência da concessão 

– finalidade para a qual o fundo foi constituído na década de 50. 

É conhecida a opção estatal pela preservação dos recursos da RGR para a indenização 

das concessões do setor elétrico, entretanto, não há dispositivo legal que impeça a 

utilização dos recursos do fundo para os demais fins constantes do Decreto n.º 

4541/2002, em que pese o fato de a utilização dos recursos nas demais modalidades ter 

reduzido, conforme podemos observar no quadro abaixo: 

Quadro: Utilização dos Recursos 

Modalidade 2012 jan a jun/2013 

Programa Luz para Todos 203.165,10  17.130,69  

Programa Reluz 29.819,00  4.019,86  

Obras em Geração de Energia 56.343,50  66.550,74  

Obras em Transmissão de Energia 425.678,40  107.938,25  

Obras em Distribuição de Energia 170.396,80  31.582,95  

Recuperação de Parques Térmicos 55,60  852,42  

Repasses MME 66.667,50  5.433,09  

Outros 4.333,70  12.162,06  

Indenizações das Concessões (Lei 12.783)  -  10.433.019,30  

Transferência da RGR para CDE - Pagto LPT  -  4.991.000,00  

Total 958.471,60  15.669.689,36 

Fonte: Resposta à SA 

Identificamos que, nos exercícios 2011 e 2012, dos 138 pedidos de financiamento 

feitos, 40 foram deferidos e 98 foram indeferidos. 
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Quadro: Pedidos de Financiamento/Subvenção – RGR/CDE - Deferidos 

EMPRESA  R$  % 

AMAZONAS ENERGIA        139.242.087,96  9,93% 

CEPISA        140.490.416,41  10,02% 

CERON          80.410.317,49  5,73% 

CHESF            2.780.604,65  0,20% 

ELETROACRE                            35.964.410,00  2,56% 

Empresas ELETROBRAS        398.887.836,51  28,44% 

AES – SUL          34.603.320,00  2,47% 

AMPLA          19.174.864,33  1,37% 

BANDEIRANTE ENERGIA S.A. - EDP            4.583.914,77  0,33% 

Boa Vista Energia S.A.            6.096.673,26  0,43% 

CEDRAP                                       961.890,00  0,07% 

CEEE           95.829.247,04  6,83% 

CELESC                               194.557.006,34  13,87% 

CEMAR                                 205.357.760,00  14,64% 

CEMAT            6.075.085,56  0,43% 

CERCOS                                   432.770,00  0,03% 

CHESP                                           693.950,00  0,05% 

COELBA                            396.678.790,00  28,28% 

COPEL                 453.700,00  0,03% 

CPFL PAULISTA                677.948,24  0,05% 

ELETROCAR - CARAZINHO          14.773.032,68  1,05% 

ENERGISA-NF            5.934.678,65  0,42% 

ENERSUL            6.697.335,87  0,48% 

LIGHT          10.144.171,83  0,72% 

Demais empresas    1.003.726.138,57  71,60% 

Total geral    1.402.613.975,08  100,00% 

Fonte: Resposta à SA 201216611/006 - adaptada 

Observamos que, dos pedidos aprovados, 71,6% do volume de recursos foi destinado às 

empresas não integrantes do sistema Eletrobras. 

Quadro: motivos de indeferimento  
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Qde. 

Processos Motivos de Indeferimento 

52 

Matéria não apreciada em DEE face a MP 

579/2012 

46 demais motivos 

Fonte: Resposta à SA 201216611/006 – adaptada 

A empresa informou que mais da metade dos pedidos foram indeferidos tendo em vista 

o advento da Medida Provisória n.º 579/2012, que impactou negativamente as receitas 

dos fundos setoriais. 

Quadro: Pedidos Indeferidos – volume de recursos 

EMPRESA  R$  % 

AMAZONAS ENERGIA   R$       696.449.342,17  16,54% 

CEAL   R$         10.020.400,00  0,24% 

CEAL                               R$         22.188.420,00  0,53% 

CEPISA   R$         54.464.499,53  1,29% 

CERON   R$       335.264.316,37  7,96% 

CHESF   R$               901.053,46  0,02% 

ELETROACRE   R$         63.355.172,54  1,51% 

ELETRONUCLEAR   R$       280.000.000,00  6,65% 

FURNAS   R$       226.494.833,40  5,38% 

Empresas Eletrobras  R$   1.689.138.037,47  40,13% 

AES  ELETROPAULO   R$         43.900.295,00  1,04% 

AES - SUL   R$         61.486.886,89  1,46% 

AMPLA   R$         21.392.120,00  0,51% 

BANDEIRANTE ENERGIA S.A. - EDP   R$            3.420.079,36  0,08% 

Boa Vista Energia S.A.   R$            3.546.530,00  0,08% 

CEB Distribuição S.A.   R$       191.506.757,38  4,55% 

CEDRI                      R$            1.715.740,00  0,04% 

CEEE   R$       367.068.119,91  8,72% 

CELESC   R$       795.806.758,71  18,90% 

CELG G&T   R$       217.027.647,73  5,16% 

CELPA   R$       322.155.358,00  7,65% 
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EMPRESA  R$  % 

CELPE   R$         51.146.690,00  1,22% 

CEMAR   R$         80.846.912,27  1,92% 

CEMAT   R$       167.219.677,25  3,97% 

CERMISSÕES   R$            5.150.000,00  0,12% 

COPEL                            R$         22.645.960,00  0,54% 

COSERN                    R$         37.487.770,00  0,89% 

CPFL PAULISTA   R$            2.172.880,01  0,05% 

CRELUZ                          R$               852.510,00  0,02% 

DEMEI   R$            7.888.516,90  0,19% 

ELEKTRO MS                     R$            3.610.060,00  0,09% 

ELEKTRO SP                     R$         11.466.720,00  0,27% 

ELETROCAR - CARAZINHO   R$            3.883.517,54  0,09% 

ENERSUL   R$         96.996.950,18  2,30% 

Demais Empresas  R$   2.520.394.457,13  59,87% 

Total geral  R$   4.209.532.494,60  100,00% 

Fonte: Resposta à SA 201216611/006 – adaptada 

Por fim, baseado nos 15 contratos selecionados para análise, que representa a totalidade 

dos contratos pactuados no exercício 2012, entendemos que os projetos atendem às 

finalidade impostas pelos normativos que regulamentam a CDE e a RGR, em especial 

no que se refere ao enquadramento dos projetos nas hipóteses prevista em lei, bem 

como nas linhas de crédito previamente aprovadas pelo Conselho de Administração. 

  
##/Fato## 

1.1.1.2 INFORMAÇÃO 
 

Avaliação do procedimento de revisão da metodologia estatística. 

 

Fato 
 

Tendo em vista que as linhas de financiamento que utilizam recursos dos fundos 

setoriais, permeiam diversos negócios e programas de governos, analisaremos 

isoladamente cada linha de financiamento para verificar o tratamento dado à revisão da 

metodologia estatística, quando for o caso. 

As comprovações de execução física dos contratos de financiamento em projetos de 

geração nos Sistemas Isolados são realizadas pela área competente conforme 

procedimento técnico P-ECI-0015 – “Comprovação de Execução Física dos Contratos 

de Financiamento do Parque Termelétrico dos Sistemas Isolados”, que em seu item 8.2 

veda a utilização de processo amostral. 
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Por e-mail a encarregada da Diretoria de Transmissão, inscrita no CPF sob o nº 

***.859.717-**, informou que os projetos de transmissão custeados com recursos dos 

fundos setoriais e que possuem contrato de financiamento celebrado são fiscalizados na 

sua integralidade. 

No que se refere ao negócio distribuição, de imensa capilaridade, o Manual Técnico de 

Inspeção Física de Obras data de agosto de 2011 e regula o procedimento de seleção da 

amostra, tendo por base o lote de obras apresentado pelo agente executor. 

No que se refere ao Procel Reluz, o Gerente do Departamento de Projetos de Energia 

Elétrica, inscrito no CPF sob o nº ***.488.537-** informou, em resposta à Solicitação 

de Auditoria nº 201216611/14 que todos os projetos são fiscalizados, mas que, por se 

tratar de projetos de iluminação pública e, consequentemente, envolver uma grande 

extensão territorial a ser fiscalizada, foi desenvolvido, em conjunto com a PUC/RJ, o 

procedimento para seleção de uma amostra de logradouros para cada fiscalização; 

informou, ainda, que a amostra selecionada possui um intervalo de confiança mínimo de 

95%. Constatamos que o procedimento de fiscalização e seleção amostral são norteados 

pelos instrumentos intitulados “Manual de Operação dos Programas de Seleção das 

Amostras” e “Procedimentos de Supervisão”, devidamente revisados.  

Por fim, no que se refere aos empreendimentos do Programa Luz para Todos, consta do 

Manual de Operacionalização Técnica - Cadastro e Inspeção de Obras, em sua sexta 

revisão, a previsão de utilização de técnica de seleção amostral para seleção das obras a 

serem fiscalizadas. O Manual de Operação do Plano de Amostragem para Inspeção 

Física, elaborado no exercício 2011em parceria com o Instituto Interamericano de 

Cooperação para a Agricultura, regulamenta o procedimento de seleção de amostras e 

revisou o Plano de Amostragem Estatística datado de 2003 e não identificou 

necessidade de modificações. 

Em face do exposto, verificamos que a Eletrobras revisa periodicamente a metodologia 

estatística para escolha da amostra a ser fiscalizada no âmbito do Programa Luz para 

Todos e dos demais projetos financiados com recursos da RGR e CDE. 

  
##/Fato## 

1.1.1.3 INFORMAÇÃO 
 

Avaliação dos contratos pactuados com recursos da CDE e da RGR. 

 

Fato 
 

Selecionamos para análise 16 contratos, 15 deles referentes ao exercício 2012– 

totalizando R$ 1,16 bilhão, representando a totalidade de contratos pactuados no 

exercício, com recursos da RGR e da CDE, bem como o contrato firmado junto a 

Eletronuclear no exercício 2011 para a construção da usina termonuclear de Angra 3, no 

valor de R$ 890 milhões, selecionado em razão de sua materialidade. 

As Resoluções de Diretoria Executiva n.ºs 538/2011 e 244/2005, a Deliberação do 

Conselho de Administração nº 383/2011, o Manual de Operacionalização do Programa 

Luz para Todos, assim como as “Condições Gerais dos Contratos de Financiamento”, 

normatizam as cláusulas contratuais inerentes aos contratos de financiamento e 

subvenção pactuados com os recursos da CDE e da RGR. 
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Quadro: Contratos selecionados para análise 
Contrato Pedido Financ. Valor (R$)  Assinatura Empresa 

ECF-2995/2012 0127/2012 6.096.673,26 09/02/2012 BOA VISTA 

ECF-2991/2012 0220/2012 63.920.597,04 25/06/2012 CEEE-D 

ECF-2990/2012 0180/2012 31.908.650,00 25/06/2012 CEEE-D 

ECF-2969/2011 0988/2011 7.806.868,27 04/01/2012 CERON 

ECF-2992/2012 0128/2012 34.497.926,12 30/05/2012 CERON 

ECF-2975/2012 1103/2011 13.889.913,14 30/05/2012 CERON 

ECF-2980/2011 1125/2012 98.398.580,00 20/12/2011 CELESC 

ECF-2993/2012 0246/2012 13.464.279,40 02/05/2012 AMAZONAS 

ECFS-325/2012 0134/2012 240.135.250,00 05/02/2013 CELPA 

ECFS-324/2011 1102/2011 396.678.790,00 10/01/2012 COELBA 

ECF-2968/2011 0957/2012 7.239.318,56 27/02/2012 AMAZONAS 

ECF-2986/2012 0189/2012 85.015.156,34 11/05/2012 CELESC 

ECF-2989/2012 0248/2012 140.490.416,41 23/04/2012 CEPISA 

ECF-2982/2011 1096/2001 14.773.032,68 09/03/2012 ELETROCAR 

ECF-2981/2012 0989/2011 9.130.493,13 29/02/2012 HIDROPAN 

ECF-2878/2010 - 890.000.000,00 24/01/2011 ELETRONUCLEAR 

Fonte: contratos 

Quadro: Cláusulas contratuais 

Contrato Objeto Juros Tx Adm Ressarc Custos Mora Multa 

Comissão de 

Reserva de 

Crédito 

ECF-2995/2012 Distribuição 5 2 - 1 10 1 

ECF-2991/2012 Distribuição 5 2 - 1 10 1 

ECF-2990/2012 Distribuição 5 2 - 1 10 1 

ECF-2980/2011 Distribuição 5 2 - 1 10 1 

ECF-2969/2011 Distribuição 5 2 - 1 10 1 

ECF-2992/2012 Distribuição 5 2 - 1 10 1 

ECF-2975/2012 Distribuição 5 2 - 1 10 1 

ECF- 2878/2010 Geração 5 0,5 - 1 10 - 

ECF-2993/2012 Geração 5 2 - 1 10 1 

ECFS-325/2012 Luz para todos 5 1 1 1 - 1 
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Contrato Objeto Juros Tx Adm Ressarc Custos Mora Multa 

Comissão de 

Reserva de 

Crédito 

ECFS-324/2011 Luz para todos 5 1 1 1 - 1 

ECF-2968/2011 Transmissão 5 2 - 1 10 1 

ECF-2986/2012 Transmissão 5 2 - 1 10 1 

ECF-2989/2012 Transmissão 5 2 - 1 10 1 

ECF-2982/2011 Transmissão 5 2 - 1 10 1 

ECF-2981/2012 Transmissão 5 2 - 1 10 1 

Fonte: contratos 

Obs: Os campos grifados referem-se à não-aderência aos normativos internos. 

Da leitura dos normativos internos, observamos que os percentuais de juros, multa e 

juros de mora e comissão de reserva de crédito são iguais para todos os 

empreendimentos. 

A taxa de administração varia de acordo com a linha de crédito, sendo 1% para os 

projetos Luz para Todos e 2% para os demais empreendimentos; a taxa de 

ressarcimento de custos só é cabível nos empreendimentos Luz para Todos. 

Identificamos que no contrato ECF-2878/2010 firmado com a Eletronuclear, foi 

estipulada taxa de administração de 0,5%a.a, em que pese o fato de a RDE nº 538/2011 

prever o percentual de 1%a.a. Observamos ainda que não consta do contrato cláusula 

prevendo comissão de reserva de crédito. 

Instada a se manifestar, por intermédio das Solicitações de Auditoria nº 201216611/012 

e 013, por e-mail o Chefe da Divisão de Acompanhamentos de Empreendimentos 

Financeiros, inscrito no CPF sob o nº ***.452.359-**, assim se pronunciou: 
 

“Trata-se a Cláusula de Comissão de Reserva de Crédito de um 

instrumento eficaz de gestão de contratos de financiamento, sendo 

ela incentivadora do cumprimento dos cronogramas físico-

financeiros acordados nos contratos, agilizando o alcance dos 

objetivos e a execução das metas pactuadas. 

Aos poucos, seguindo o exemplo implantado no Programa Luz 

para Todos, a Eletrobras, por deliberação de seu Conselho de 

Administração, começou incluir esta cláusula em seus contratos 

de repasse dos recursos da RGR. Nos últimos anos, essa condição 

passou a integrar todos os contratos assinados, mas de forma 

deliberativa, sem uma normativa interna. No caso em tela, o 

esforço conjunto entre o MME e a Eletrobras no sentido de 

viabilizar a retomada das obras de Angra III demonstrou a 

necessidade de condições especiais, pois contém um componente 

de minimização de custos. 
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Assim, por tratar-se a comissão de reserva de crédito de uma 

ferramenta de gestão contratual, concomitante com o caráter 

especial do projeto beneficiado, a Eletrobras, reservando-se seu 

direito discricionário e administrativo, concedeu os contrato 

elencado sem a referida comissão, para colaborar na desoneração 

dos custos de contratação dos recursos, destacando que as receitas 

legais da RGR foram mantidas. 

Cabe ressaltar, mais uma vez, que as novas Condições Gerais dos 

Contratos de Financiamento da Eletrobras, garante que a 

comissão de reserva de crédito será aplicada em todos os 

contratos concedidos com recursos da RGR a partir de sua 

aprovação em dezembro de 2011, salvo quando houver 

deliberação específica em contrário de seu Conselho de 

Administração. 

Por fim, a Eletrobras agiu de forma diligente, visto a concessão 

ser excepcional, com algumas das condições financeiras 

diferenciadas, em decorrência do caráter especial do projeto de 

Angra III. Mesmo assim, caso a CGU julgue oportuno a aplicação 

dessa condição no contrato, a Eletrobras envidará seus esforços 

no sentido de buscar a repactuação junto à Eletronuclear, 

mediante aditivo contratual, para a aplicação dessa condição.” 

“Especificamente em relação à concessão feita à Eletronuclear, 

ela foi destinada aos investimentos iniciais da retomada do 

empreendimento de Angra 3. Entre os vários aspectos da 

concessão, foi considerado a modicidade tarifária, uma das 

diretrizes do atual modelo de expansão do setor elétrico. Neste 

caso específico, o montante concedido, no valor de R$ 890 

milhões, também é um fator importante na redução da taxa de 

administração. 

A Taxa de Administração é a receita da Eletrobras para fazer 

frente aos custos de administração de seus contratos, portanto são 

decorrentes de um mix de taxas. Até 2011, a Eletrobras cobrava a 

título de Taxa de Administração em seus contratos de 

financiamento, vinculados a projetos de investimento, as 

seguintes taxas: 

                - Programa Luz para Todos: 1% ao ano aplicado sobre o 

saldo devedor (de fato a taxa de 5% ao ano neste Programa é 

referente à taxa de juros legal de 5% ao ano); 

                - Programa Reluz: 1,5% ao ano aplicado sobre o saldo 

devedor; 
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                - Demais projetos: 2% ao ano aplicado sobre o saldo 

devedor. 

                - Projetos emergenciais decorrentes de calamidade 

pública e/ou concessões diferenciadas: definida em acordo com a 

natureza e objetivos da operação. 

Atendendo demandas de órgãos de fiscalização e controle, tais 

como a TCU e a Aneel (sempre com o acompanhamento da 

CGU), a Eletrobrás aprovou: (i) em 16.12.2011, através da 

Deliberação 382/2011, de seu Conselho de Administração (CAE), 

a atualização das Condições Gerais dos Contratos de 

Financiamento da Eletrobras; (ii) em 16.12.2011, através da 

Deliberação CAE-383-2011, a Consolidação das Linhas de 

Crédito da RGR; e (iii) em 29.02.2012, através da Resolução 

162/2012, aprovou os novos contratos padrões a serem firmados 

pela Eletrobras. Desde então, quando da concessão de recursos da 

RGR, a isonomia passou a ser total entre as concessões. Assim, 

atualmente, utiliza-se apenas a três opções abaixo nas concessões 

com recursos da RGR: 

                - Programa Luz para Todos: 1% ao ano aplicado sobre o 

saldo devedor; 

                - Programa Reluz: 1,5% ao ano aplicado sobre o saldo 

devedor; 

                - Demais projetos: 2% ao ano aplicado sobre o saldo 

devedor” 

Em que pese o fato de a taxa ser inferior à cobrada das demais contratantes, entendemos 

que a atividade de geração de energia elétrica pela fonte termonuclear é de competência 

exclusiva da União, não cabendo aos particulares sua exploração, e que, portanto, a 

imposição de condição diferenciada à Eletronuclear é resultado da natureza “sui 

generis” de sua atividade.  

Nos contratos, ECFS 324/2011 e 325/2012, firmados com as empresas CELPA e 

COELBA, ao arrepio do item 8.1.1-IV do Manual de Operacionalização do Programa 

Luz para Todos, verificamos que não foi contemplada cláusula de multa de mora. 

Instada a se manifestar, por intermédio das Solicitações de Auditoria nº 201216611/013, 

por e-mail o Chefe da Divisão de Acompanhamentos de Empreendimentos Financeiros, 

inscrito no CPF sob o nº ***452.359-*, a empresa assim se pronunciou:  
 

“O Contrato ECFS-325/2012, assinado com a CELPA, pertence 

ao Programa Luz para Todos, mas foi cancelado pela Eletrobras. 

Em relação ao Contrato ECFS-324/2011 assinado com a 

COELBA, também do Programa Luz Para Todos, cabe ressaltar 
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que apesar de não constar a multa de 10% no contrato, ela 

encontra-se no Manual de Operacionalização do MME, o qual é 

parte integrante do referido contrato. Assim, multa de mora 

encontra-se implícita. Cabe ressaltar que em função da aprovação 

pela Eletrobras das novas Condições Gerais dos Contratos de 

Financiamento da Eletrobras, que será obrigatoriamente aplicada 

a esse contrato na primeira revisão contratual, a multa passará a 

ficar explícita também nesse contrato. Entretanto, caso a CGU 

julgue necessário, a Eletrobras poderá elaborar aditivo contratual 

específico com esse fim.” 

Acatamos as justificativas apresentadas. 

Observamos que: 

 Regra geral, os contratos de financiamento analisados são padronizados e 

aderem aos normativos vigentes, em especial no que se refere às cláusulas 

referentes aos juros, taxa de administração, amortização, comissão de reserva de 

crédito, juros de mora e multa.  

 Há sistemática normatizada de aprovação dos projetos custeados com recursos 

da RGR e CDE. 

 Não há direcionamento dos recursos às empresas do sistema ELETROBRAS, 

sendo o percentual de contratos compatível com a fatia de mercado pertencente 

ao grupo. 

  
##/Fato## 

2 CONTROLES DA GESTÃO                           

2.1 CONTROLES EXTERNOS                             

2.1.1 ATUAÇÃO DO TCU/SECEX NO EXERCÍCIO              

2.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Avaliação do Atendimento ao Acórdão TCU n.º 1.931/2012-P. 

 

Fato 
 

Devido às constatações identificadas em Auditoria Operacional do Tribunal de Contas 

da União realizada sobre a Reserva Global de Reversão, procedemos à verificação do 

atendimento às determinações contidas no Acórdão TCU n.º 1.931/2012-P.  

Durante seus trabalhos, o TCU constatou que as irregularidades já haviam sido 

identificadas pela ANEEL em fiscalizações anteriores, e as determinações decorrentes 

encontravam-se em andamento junto à Eletrobras. Com isso, o TCU determinou que 

aquela Agência informasse o resultado de suas determinações junto à holding na 

regularização da RGR, em um prazo de 180 dias. Cumpre destacar as seguintes 

providências a serem tomadas:  

- a divulgação, no sítio eletrônico da Eletrobras (Internet), de informações detalhadas 

sobre as movimentações da RGR 
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- a movimentação de recursos da RGR por meio de conta específica,  

- o levantamento de todos os recebimentos de parcelas de financiamentos (com recursos 

da RGR) realizados na conta ordinária da Eletrobrás, com sua consequente aplicação na 

conta da RGR, atualizados até a data da transferência (à conta da RGR). A taxa de 

atualização, segundo o acórdão , é a Fundo Extramercado Exclusivo 5 – FIF 5, lastreado 

em títulos do Tesouro Nacional e administrado pelo Banco do Brasil. 

- a correção dos valores apropriados indevidamente pela Eletrobras à título de comissão 

de reserva de crédito, multas por atrasos e juros de mora, e seu consequente 

recolhimento à conta da RGR 

- a regularização dos processos de contabilização, repasses e restituições dos recursos da 

RGR utilizados na compra das ações das distribuidoras, tanto as negociadas no âmbito 

do Contrato CT 425/TN/1998 (compensação de dívidas da RGR com os recebíveis de 

Itaipu) quanto as adquiridas após esse contrato. 

Em nossos exames, identificamos um fraco avanço na implementação de tais medidas, 

em virtude dos seguintes achados: 

1. Registros incompletos das informações da RGR na Internet. 

O TCU determinou que a ANEEL exigisse da Eletrobrás a divulgação de informações 

sobre a movimentação dos recursos da RGR em seu sítio na Internet. Cumpre destacar 

que aquela agência, por meio do Ofício n.º 1.152/2012-SFF/ANEEL, de 06/12/2012, 

estabeleceu as informações a serem divulgadas sobre o fundo setorial: 

“Como forma de disponibilizar informações ao público sobre a 

movimentação dos recursos dos encargos setoriais referentes à 

Reserva Global de Reversão – RGR e à Conta de Desenvolvimento 

Energético – CDE, solicitamos que a Eletrobrás, a partir do exercício 

de 2013, divulgue dados detalhados por competência em seu sítio na 

Internet, com o intuito de proporcionar maior transparência e atender 

ao princípio da publicidade. 

Nesse sentido, as informações deverão ser divulgadas até o mês 

subsequente da respectiva competência, em forma de banco de dados 

e com a possibilidade de filtro. Excepcionalmente para o mês de 

janeiro de 2013, deverão ser publicados os dados históricos das 

movimentações dos recursos de 2011 e 2012. 

Como forma de prover a adequada divulgação, a Eletrobras deverá 

incluir no rol das informações a serem publicadas, o saldo inicial da 

conta, sua respectiva movimentação financeira, contendo 

discriminação da origem dos valores recebidos e a destinação dos 

valores gastos e o saldo final da competência e a disponibilização do 

saldo em aplicações financeiras. 

Para os recursos da RGR alocados em contratos de financiamento, 
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deverá apresentar a relação por agente, com saldo contratado, saldo 

devedor inicial na competência, os juros incidentes no mês, os 

pagamentos dos agentes (amortização do principal, juros, reserva de 

crédito, taxa de administração, juros e multas devido a atrasos) e o 

respectivo saldo devedor no último dia da competência.” 

Todavia, em consulta a página eletrônica da empresa, verificamos que os dados acima 

não foram registrados. 

2. Inconsistência no cálculo da atualização monetária. 

Embora a UJ tenha recebido e repassado mensalmente à conta da RGR o serviço da 

dívida de financiamentos com recursos daquela reserva, não tem calculado os valores 

das atualizações monetárias a contar da data dos depósitos na sua conta ordinária. 

3. Manutenção, na conta ordinária da Eletrobras, dos valores recebidos como 

comissão de reserva de crédito, multas por atrasos e juros de mora, decorrentes 

dos empréstimos concedidos com recursos da RGR:  

A Eletrobrás não realizou a atualização e transferências das ditas parcelas à conta da 

RGR 

4. Ausência de métodos de avaliação de risco necessários ao estabelecimento dos 

prazos de financiamento.  

Verificamos que o estabelecimento dos prazos de financiamento para a concessão de 

empréstimos não são precedidos de uma metodologia de avaliação de risco, ou seja, não 

é levada em consideração a possibilidade de um eventual processo de reversão de ativos 

por ocasião do vencimento das diversas concessões do setor elétrico. 

5. Inexistência de contabilização, na conta da RGR, dos valores correspondentes à 

aquisição das distribuidoras. 

Observamos que os valores correspondentes à aquisição das ações das distribuidoras 

não foram contabilizados na conta da RGR, contrariando o item 9.1.2.4 do acórdão em 

apreço. 

6. Inexistência de movimentações financeiras nas contas da RGR.  

Constatamos que a holding criou contas específicas para a RGR, porém, não foram 

identificadas movimentações de recursos naquelas contas bancárias. 

Questionado acerca dos registros incompletos na Internet e dos critérios de avaliação de 

riscos, o Chefe do Departamento de Administração de Investimentos - DFI 

CPF***.120.007-**, apresentou o Memorando DFI 235/2013, contendo as seguintes 

informações: 

“As informações contidas no sítio da Eletrobras na Internet foram 

recentemente formatadas para atendimento ao ofício da ANEEL em 

questão, a qual ainda não se pronunciou a respeito” 
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“Os prazos de financiamento são estabelecidos através de Resolução 

aprovada pela Diretoria executiva e pelo Conselho de Administração da 

Eletrobras, considerando-se as características de maturação de cada 

projeto/programa”. 

Já no que se refere aos demais apontes, o Chefe da Divisão de Acompanhamento em 

Empreendimentos Financeiros – DFIA, CPF ***.452.359-**, informou o seguinte 

posicionamento da holding, em resposta à Solicitação de Auditoria n.º 20121661/01,  

Da movimentação dos recursos por meio de conta específica: 

“Analisada essa Determinação pelas equipes internas, a Eletrobras já está 

estruturando seus controles para que o procedimento de pagamentos 

pelos tomadores de financiamentos com recursos da RGR ocorra da 

seguinte maneira: 

- Todos os pagamentos de taxa de administração serão realizados 

diretamente na conta conta 502.000-X, agência 3064-3 do Banco do 

Brasil S/A, conta onde transitam os recursos ordinários da Eletrobras; 

- Todos os pagamentos de principal e juros remuneratórios serão 

realizados na conta movimento da RGR nº 601.111-x na agência 3064-3 

do Banco do Brasil S/A, empresa 010, aberta em decorrência desta 

fiscalização; 

- Uma terceira conta bancária será aberta na mesma agência do Banco do 

Brasil, a fim de que nela sejam feitos os pagamentos de juros de mora, 

multas e comissão de reserva de crédito, montantes esses que esta 

fiscalização da ANEEL impõe como controversos, até que seja proferida 

decisão final sobre o tema. 

Cumpre esclarecer, contudo, que o procedimento pretendido depende de 

processos internos complexos, pois será necessária a adoção de novos 

critérios de tecnologia da informação, para estabelecer novos parâmetros 

não somente para a emissão de boletos bancários, como para o 

reconhecimento e diferenciação dos pagamentos no sistema SAP/R3, 

procedimentos esses que também dependerão de interação com a 

instituição financeira responsável pelo recebimento dos valores.” 

Da atualização monetária: 

“A ANEEL alega também, neste momento, que o procedimento de 

transferência de valores da conta movimento da Eletrobras para a conta 

RGR deveria ter ocorrido imediatamente, aduzindo, então, que a 

Eletrobras deveria recompor à conta RGR os valores atinentes à 

atualização monetária da RGR incidentes no período. 

Por intermédio do Relatório de Acompanhamento de Fiscalização nº RF-

ELETROBRAS-34/2000-SFF  e TN nº 062/2001-SFF (anexo), acatou 
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que a Eletrobras adotasse o seguinte procedimento para a devolução dos 

valores: Que a reposição fosse calculada no início de cada ano, levando 

em conta os valores registrados contabilmente, no final do exercício 

anterior, e pagas em 12 (doze) parcelas durante o exercício corrente, 

vencíveis no dia 30 de cada mês, sem qualquer atualização 

monetária.  Que esse mesmo procedimento, além de ter sido acatado em 

2002 pela referida fiscalização, foi revisitado em fiscalização ocorrida 

em 2008, sem qualquer ressalva por parte da ANEEL. 

A Eletrobras, inclusive, por iniciativa própria, desde dezembro de 2005 

passou a adotar procedimento mais benéfico para a RGR, fazendo a 

transferência dos recursos recebidos no prazo de 30 (trinta) dias.  E desde 

maio de 2011 passou a realizar tal transferência no prazo de 10 (dez) dias 

úteis. 

É inaceitável, portanto, que a ANEEL pretenda fazer retroagir seu novo 

entendimento a um procedimento homologado por ela própria, causando 

um gravame indevido à Eletrobras. Como dito, esta Companhia admite a 

revisão de procedimento, tendo apresentado a proposta retro para 

tanto.  Não é possível, entretanto, admitir que se pretenda dar eficácia 

retroativa a esse novo entendimento, especialmente em razão da 

preclusão administrativa e do princípio da estabilidade das relações 

jurídicas.” 

Da devolução dos encargos financeiros: 

“A prática historicamente adotada pela Eletrobrás (e acatada por 

fiscalizações anteriores da própria ANEEL), no sentido de compreender 

ser seu o risco de crédito atinente à utilização dos recursos da RGR para 

a concessão de financiamentos e, assim, de se apropriar das receitas 

excedentes (comissão de reserva de crédito, multa e juros de mora) 

àquelas previstas na Legislação de regência do fundo, está aderente às 

práticas de mercado adotadas por agentes públicos na concessão de 

financiamentos com recursos igualmente públicos. A própria Aneel 

reconheceu anteriormente que a Eletrobrás se equipara a uma 

instituição financeira.  

Caso a ANEEL pretenda agora, a esteio do entendimento manifestado 

na 23ª Reunião Administrativa Ordinária de sua Diretoria, realizada no 

último dia 26 de junho de 2012, entender que seria dela a competência 

para promover a cobrança de encargos setoriais e dos recursos relativos 

a parcelas vencidas de financiamentos concedidos com recursos da 

RGR, que a cobrança de tais valores deva ser feita mediante inscrição 

em dívida ativa e processo de execução fiscal promovida por essa 

Agência Reguladora e que, portanto, não caiba à Eletrobras o risco de 

crédito atinente aos recursos utilizados para a concessão de 

financiamentos, o entendimento em questão não pode, em hipótese 
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alguma, atingir os atos praticados até o presente momento. 

Notadamente, não pode a ANEEL fazer retroagir o seu novo 

entendimento aos critérios de remuneração anteriormente adotados pela 

Eletrobrás, pretendendo a devolução de recursos. 

Portanto, qualquer decisão da Agência no sentido de que a Eletrobrás 

modifique o tratamento dado a tais acréscimos e à assunção de risco 

relativa aos recursos da RGR utilizados para a concessão de 

financiamentos deve impor seus efeitos para o futuro, sendo descabida a 

retroação pretendida.” 

Da contabilização, na conta da RGR, dos valores correspondentes à aquisição das 

distribuidoras: 

“Quanto a esse aspecto específico é importante registrar que parte do 

débito da Eletrobrás em relação a RGR é proveniente de saques 

realizados para a compra de distribuidoras de energia elétrica inseridas 

no Programa Nacional de Desestatização, quais sejam: ELETROACRE, 

CERON, CEPISA, CEAL, CELPA e CEAM. A compra das ações 

dessas sociedades, portanto, não decorreu de uma vontade de gestão da 

Eletrobras e nem tampouco a venda das mesmas dependerá de decisão 

desta sociedade, mas de ato que lhe é externo. 

A venda de tais ações, como sabido, é evento futuro e incerto, pois pode 

nem vir a ocorrer, a exemplo do que sucedeu com os leilões de CEAL e 

CEPISA, que apesar de terem ocorrido, foram ambos frustrados pela 

falta de interessados.  Ou, ainda, a exemplo do que ocorreu com a 

CELPA, que apesar de ter sido privatizada, o modelo estabelecido para 

tanto pelos órgãos governamentais competentes previu que a Eletrobrás 

não vendesse qualquer ação, ficando esta Estatal sujeita ao acatamento 

de tal determinação, que impediu até mesmo a venda das ações que 

detinha, adquiridas com recursos próprios.  

Tal como exposto, pendente o advento da condição estipulada em lei, 

qual seja, a venda das ações, não há direito constituído, mas somente 

uma mera expectativa, sem ação correspondente
. 

 Não somente a 

condição suspensiva para a recomposição do fundo não havia se 

verificado, como a dívida da Eletrobras em relação à RGR no tocante às 

ações dessas sociedades é ilíquida. Nem o artigo 35 da Medida 

Provisória 1.985-25/00 e nem o artigo 3º da Lei 9.619/98 estabelecem 

que a restituição ao fundo deverá ser realizada pelo valor atualizado da 

compra das ações. Ambas as Normas determinam que seja restituído 

ao fundo o valor obtido com a venda, até o montante utilizado para 

a aquisição.  Ou seja, caso as distribuidoras fossem vendidas por 

montantes inferiores àqueles utilizados para sua aquisição, o valor a ser 

restituído à RGR pela Eletrobrás seria tão somente o valor apurado na 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%201.985-25-2000?OpenDocument
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venda e, ainda assim, limitado ao montante utilizado para a compra. 

No momento da celebração do Contrato nº 425/TN, a dívida da 

Eletrobras em relação à RGR não somente não era exigível como 

também não era líquida. Sendo assim, o ato praticado por intermédio do 

Contrato nº 425/TN, consistente em pagamento do valor histórico de 

compra das ações das distribuidoras com os créditos de Itaipu era nulo 

de pleno direito, em virtude da afronta ao princípio da vedação ao 

enriquecimento sem causa. 

Assim que a Eletrobrás, tal como já mencionado, e como não poderia 

deixar de ser, se compensou pelos recursos utilizados indevidamente no 

encontro de contas realizado por intermédio do Contrato nº 425/TN, 

sendo incontestável seu direito a tal ressarcimento, relativo aos valores 

pagos pelas distribuidoras até a data do encontro de contas, sendo certo 

que nessa compensação realizada não foram considerados, por óbvio, 

quaisquer valores pagos por ações de distribuidoras, com recursos de 

RGR, após a data de celebração do Contrato nº 425/TN, como é o caso 

da CEAM e parte da CERON. 

Qualquer outro entendimento teria consequências inadmissíveis do 

ponto de vista jurídico, inclusive porque implicaria na circunstância da 

Eletrobras pagar duas vezes pela mesma causa, posto que saldou o 

crédito (ainda que indevidamente) por ocasião do Contrato nº 425/ TN e 

pagaria novamente, pela mesma causa, no momento da venda das 

distribuidoras, em atendimento à legislação específica. 

Por todos os motivos expostos, deve ser acatada pela ANEEL a 

adequação da compensação realizada pela Eletrobrás e, ainda, admitido 

por essa Agência que a Eletrobrás não tem que elaborar qualquer 

restituição à RGR relativa à aquisição das distribuidoras enquanto não 

ocorrer o implemento da condição legal e a liquidação do valor da 

dívida, o que não depende de iniciativa sua, mas de providências do 

Conselho Nacional de Desestatização e de determinação do próprio 

Governo Federal.   

Desse modo, a ANEEL deve reconhecer que não deve ser devolvido 

qualquer valor à RGR, neste momento, referente aos pagamentos feitos 

pela aquisição de ações de distribuidoras inseridas no PND, as quais 

ainda estão incluídas neste programa e não foram alienadas.” 

A Eletrobrás ressaltou que a movimentação dos recursos da RGR em conta específica 

depende da adoção de novos critérios de tecnologia da informação, voltados não só para 

a emissão de boletos bancários, como também para o reconhecimento e diferenciação 

dos pagamentos no sistema SAP/R3. Tais procedimentos, segundo a empresa, 

necessitam ainda da interação com a instituição financeira responsável pelo recebimento 

dos valores.  
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A holding se opõe, no que concerne às atualizações monetárias contadas da data da 

amortização dos empréstimos na conta ordinária da Eletrobrás, uma vez que a ANEEL 

já havia acatado, em fiscalizações anteriores (Relatório de Acompanhamento de 

Fiscalização nº RF-ELETROBRAS-34/2000-SFF  e TN nº 062/2001-SFF), que a 

devolução dos valores ocorresse sem a atualização. Ocorre que o acórdão n.º 

1.931/2012-P registra fiscalização mais recente da ANEEL (Relatório de Fiscalização 

40/2011), onde consta anotação de que a Eletrobrás não segue prazo certo e uniforme 

para as restituições, “repassando os valores sem aplicação de atualização 

correspondente ao período em que o dinheiro ficou em posse da Eletrobras”. 

A UJ sinalizou também que não devolverá os encargos financeiros já pagos pelos 

tomadores, ocorridos até a data da reunião da 23ª Reunião Administrativa Ordinária da 

ANEEL. A Companhia entende ser legítima a apropriação das receitas excedentes, uma 

vez que suportou o risco de crédito quando do empréstimo dos recursos da RGR 

naquela ocasião. Em que pese tal esclarecimento, não existe atribuição legal conferida à 

Eletrobrás no que diz respeito à responsabilidade objetiva pelo risco de crédito nos 

financiamentos com recursos da RGR, conforme posicionamento do TCU no acórdão 

n.º 1.931/2012-P. 

No que tange a atividades de avaliação de risco necessárias a definição dos prazos de 

financiamento, a holding limitou-se a informar que os prazos são estabelecidos de 

acordo com as características de maturação de cada programa objeto de financiamento. 

Todavia, não foram esclarecidos quais os critérios de avaliação de risco utilizados. 

A holding não justificou a ausência de informações na Internet acerca da Reserva 

Global de Reversão. 

E por fim, apesar de o TCU ter determinado à ANEEL providências no sentido de 

contabilizar, na conta da RGR, os valores correspondentes à aquisição das ações das 

distribuidoras, a Eletrobras entende que a as restituições em apreço não poderão ser 

realizadas enquanto não houver autorização do Governo Federal para a alienação das 

empresas. Tal posicionamento, também, fora adotado no caso das empresas Companhia 

Energética do Amazonas - CEAM e Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, 

cujas ações foram adquiridas após o Contrato 425/TN/1998. Em que pese tal 

esclarecimento, o acórdão registra que “mesmo considerando que à Eletrobras foi 

cedido o direito a receber, oportunamente, uma quantia ainda ilíquida, uma vez que o 

momento do recebimento depende de decisão sobre a data para a venda das ações e o 

valor que a Eletrobras receberá dependerá da quantia da venda que superar o valor da 

aquisição com recursos RGR, não há respaldo legal para a Eletrobras autodeclarar-se 

credora da RGR, pois a negociação com a União foi feita com amparo na medida 

provisória e no contrato referidos, que não excepcionaram bem ou direito algum da 

RGR da possibilidade de cessão de direitos”. 

  
##/Fato## 














