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DE

ENERGIA

Missão
Promover o aperfeiçoamento e a transparência da Gestão Pública, a
prevenção e o combate à corrupção, com participação social, por meio da
avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade do gasto.
Auditoria Anual de Contas
A Auditoria Anual de Contas tem por objetivo fomentar a boa governança
pública, aumentar a transparência, provocar melhorias na prestação de contas
dos órgãos e entidades federais, induzir a gestão pública para resultados e
fornecer opinião sobre como as contas devem ser julgadas pelo Tribunal de
Contas da União.

QUAL FOI O
TRABALHO
REALIZADO
PELA CGU?

POR QUE A CGU REALIZOU ESSE
TRABALHO?
Em
cumprimento
de
determinação
Constitucional, conforme item IV, do Art. 74,
em apoio ao controle externo (TCU) no
exercício de sua missão institucional.

O objetivo do presente
relatório foi avaliar a gestão
da ANEEL, no exercício de
2017,
conforme
escopo
definido em ata com o TCU.

QUAIS
AS
CONCLUSÕES
ALCANÇADAS PELA CGU? QUAIS
AS
RECOMENDAÇÕES
QUE
DEVERÃO SER ADOTADAS?
Verificou-se que a ANEEL adotou medidas de
aprimoramento dos controles e da gestão, a
exemplo da busca pela implantação de
soluções corporativas na otimização dos
trabalhos de monitoramento do setor.
Observou-se que o processo de Análise do
Impacto Regulatório está alinhado às boas
práticas internacionais. Porém, alguns pontos
ainda carecem de maturação, a exemplo da
Gestão de Riscos. Já a resolução de aplicação
de penalidades necessita ser revisada e
alterada em alguns dispositivos. Outros
aperfeiçoamentos da gestão passam, em
grande parte, pela necessidade de formação
de banco de dados e controles corporativos
automatizados. Como recomendações, o
Controle Interno solicitou a implementação de
soluções ou sistemas corporativos para o
aprimoramento do monitoramento de
informações prestadas por agentes setoriais; o
estabelecimento de rotinas para revisão das
normas emitidas pela agência; bem como
melhorias a respeito do acompanhamento da
gestão patrimonial das concessionárias.
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INTRODUÇÃO
Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º 201800442, e consoante
o estabelecido na Seção II, Capítulo V da Instrução Normativa SFC n.º 03, de 09/06/2017,
apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de contas anual
apresentada pela Agência Nacional de Energia Elétrica -ANEEL.
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 12/04/2018 a 15/06/2018, 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.
O Relatório de Auditoria encontra-se dividido em duas partes: Resultados dos Trabalhos,
que contempla os achados de auditoria, as recomendações e as conclusões obtidas; e
Anexos, que contém a manifestação da unidade auditada, bem como o posicionamento
final das análises realizadas pelo controle interno. Consistindo, assim, em subsídio ao
julgamento das contas apresentadas pela Unidade ao Tribunal de Contas da União - TCU.
Ainda é importante apresentar que, com base no disposto no artigo 14 da Resolução TCU
nº 234/2010 e na Decisão Normativa TCU nº 161/2017, a Coordenação-Geral de
Auditoria da Área de Minas e Energia – CGU/SFC/CGENE em conjunto com a Secretaria
de Fiscalização de Infraestrutura Elétrica (SeinfraElétrica) do Tribunal de Contas da
União, em reunião realizada em 26 de janeiro de 2018, acordaram que, em virtude da
inclusão de conteúdos complementares no escopo da Auditoria Anual de Contas da
ANEEL, relativa ao exercício de 2017, ficam suprimidos os itens 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12,
13, 14 e 15 do Anexo II à Decisão Normativa do TCU nº 163/2017.
O Quadro 1 apresenta um resumo das alterações do escopo acordadas entre a Corte de
Contas e o Órgão Central de Controle Interno.
Quadro 1: Conteúdos incluídos e excluídos da AAC 2017 - ANEEL
Inclusões
a) desdobramentos dos resultados da
“Avaliação dos Resultados da Gestão”
realizada pela CGU sobre a alocação de riscos
em empreendimentos de energia elétrica,
visando avaliar especificamente a gestão de
informações
do
monitoramento
dos
empreendimentos de energia elétrica para os
segmentos de geração e transmissão;
b) desdobramentos dos resultados da
“Avaliação dos Resultados da Gestão”
realizada pela CGU sobre a tempestividade e
oportunidade dos atos fiscalizatórios e
regulamentares da ANEEL relativos à Conta de
Consumo de Combustíveis -CCC), inclusive
avaliando o atendimento às suas competências
legais e regulamentares;
c) levantamento de informações sobre quais
ações têm sido tomadas pela ANEEL dentro de

Exclusões
- Avaliação dos indicadores instituídos pela UPC para
aferir o desempenho da sua gestão (item 3 do Anexo
II da DN TCU 163/2017);
- Avaliação da gestão de pessoas (item 4 do Anexo II
da DN TCU 163/2017);
- Avaliação da gestão das transferências concedidas
mediante convênio, contrato de repasse, termo de
parceria, termo de cooperação, termo de compromisso
ou outros acordos, ajustes ou instrumentos
congêneres (item 5 do Anexo II da DN TCU
163/2017);
- Avaliação da gestão de compras e contratações (item
6 do Anexo II da DN TCU 163/2017);
- Avaliação de passivos assumidos pela UJ sem prévia
previsão orçamentária de créditos ou de recursos
(item 7 do Anexo II da DN TCU 163/2017);
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sua competência regulatória (como exemplos: a - Avaliação objetiva sobre a gestão de tecnologia da
necessidade de estudos e articulação entre os informação (TI) da UPC (item 8 do Anexo II da DN
agentes do setor para o aprimoramento do TCU 163/2017);
marco regulatório do setor elétrico), bem como - Avaliação da gestão do patrimônio imobiliário de
qual o posicionamento atual da Agência responsabilidade da UJ (item 9 do Anexo II da DN
Reguladora no que diz respeito ao assunto de TCU 163/2017);
mudança do marco regulatório do setor elétrico, - Avaliação da confiabilidade e efetividade dos
considerando a modificação real da matriz controles internos relacionados à elaboração das
energética ocorrida nos últimos anos (aumento demonstrações contábeis e de relatórios financeiros
da composição da parcela térmica e inclusão de (item 12 do Anexo II da DN TCU 163/2017);
renováveis intermitentes), os impactos no setor - Avaliação, quanto à abrangência, suficiência e
elétrico e o necessário reposicionamento do resultados, das medidas adotadas pela unidade
Mecanismo de Realocação de Energia (MRE) auditada relacionadas ao Acórdão 1212/2014 – TCU
para minimizar ocorrências judiciais;
– Plenário (item 13 do Anexo II da DN TCU
d) monitoramento de recomendações advindas 163/2017);
de relatórios anteriores de auditoria anual de - Avaliação da política de acessibilidade da unidade
contas da ANEEL, considerando os seguintes auditada, especialmente em relação às medidas
assuntos: implementação de melhores controles adotadas para cumprimento das exigências da Lei
atinentes ao trâmite dos procedimentos 10.098/2000, do Decreto 5.296/2004 e das normas
administrativos sancionatórios instaurados técnicas da ABNT aplicáveis (item 14 do Anexo II da
pelas Agências Reguladoras Estaduais e DN TCU 163/2017); e
melhoria da gestão de informações financeiras - Avaliação da observância, pela unidade prestadora
acerca dos recursos de P&D. Caso sejam da conta, da ordem cronológica dos pagamentos
detectados achados relevantes, este ponto estabelecida pelo art. 5º da Lei nº 8.666/93 (item 15
comporá item específico do relatório; e
do Anexo II da DN TCU 163/2017).
e) avaliação sobre a qualidade das Análises de
Impacto Regulatório da ANEEL, levando em
consideração uma amostra de processos com
impactos maiores e mais relevantes;
f) Em atenção ao Acórdão 1416/2017-TCUPlenário, a CGU conduziu tratativas prévias
com a ANEEL para garantir que as informações
a serem apresentadas no Relatório de Gestão
sejam satisfatórias e completas ao atendimento
da determinação, além da realização de uma
posterior análise, no decorrer da Auditoria
Anual de Contas, sobre os resultados da
avaliação da gestão patrimonial das
concessionárias apresentados por essa agência,
principalmente no que diz respeito aos “bens
reversíveis”, considerando o papel de órgão
regulador e fiscalizador.
Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria, a partir do conteúdo da ata de reunião entre o TCU e a CGU,
realizada em 26/01/2018, e da DN TCU 163/2017.

Ainda de acordo com o escopo de auditoria firmado na supracitada reunião realizada entre
a CGU (CGENE) e o TCU (SeinfraElétrica) as análises demandadas nos itens 10 e 11 do
Anexo II da DN/TCU nº 163/2017 passaram a ter o seguinte foco ajustado:
Item 10 - síntese da atuação da ANEEL sobre as renúncias de receita deverá basear-se na
análise realizada em 2016 no contexto da AAC do MME, que abordou a transparência do
Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura - Reidi em
atendimento ao Acórdão nº 2.578/2016-TCU-Plenário, uma vez que a ANEEL é a
responsável por prover todas as informações necessárias para que o MME delibere sobre
o enquadramento nesse regime;
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Item 11 - incluirá informações acerca da posição atual de implementação da gestão de
riscos pela ANEEL.
Os escopos dos itens 1 e 2 do Anexo II da Decisão Normativa TCU nº 163/2017 não
foram alterados.
Foi encaminhado Relatório Preliminar de Auditoria para manifestação final da Unidade
por meio do Ofício nº 12720/2018/CGENE/DI/SFC-CGU, de 04/07/2018. Nele foram
consignados os registros e conclusões decorrentes dos levantamentos e análises realizados
pela equipe de auditoria da SFC/CGU ao longo dos trabalhos de campo.
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RESULTADOS DOS EXAMES
1. Avaliação da conformidade das peças
A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas, nesse item, considerou-se a
seguinte questão de auditoria:
•
Considerando a natureza jurídica e o negócio da unidade prestadora de contas
(UPC), as peças (Rol de responsáveis, Relatório de gestão, e Relatórios e pareceres de
órgãos, entidades ou instâncias que devam se pronunciar sobre as contas ou sobre a
gestão dos responsáveis pela UPC) estão em conformidade com as normas e
orientações?
A equipe de auditoria realizou análise censitária dos itens que compõem o Relatório de
Gestão e das peças complementares. A partir dos exames referentes aos documentos
incluídos pela Unidade no Sistema de Prestação de Contas (sistema e-Contas do TCU),
conclui-se que a ANEEL elaborou todas as peças a ela atribuídas pelas normas do
Tribunal de Contas da União aplicáveis ao exercício de 2017.

2. Avaliação da qualidade e suficiência dos controles internos
administrativos
Com relação à avaliação da qualidade e suficiência dos controles internos administrativos,
o escopo acordado em ata com a Corte de Contas para o item 11 da DN TCU nº 163/2017
foi a avaliação sobre o status de implementação da gestão de riscos da ANEEL, segundo
a seguinte questão de auditoria:
•

Qual o status de implementação da Gestão de Riscos da ANEEL?

Considerando a publicação da Instrução Normativa -IN nº 01, de 11 de maio de 2016, a
qual dispõe que os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal deverão adotar medidas
para a sistematização de práticas relacionadas à gestão de riscos, aos controles internos e
à governança e visto que a IN delimitou prazo de até 10 de maio de 2017 para que os
atores publicassem suas respectivas políticas, foi questionado à ANEEL qual seria o
status de implementação de sua Política de Gestão de Riscos e do Gerenciamento de
Riscos no âmbito de sua atuação.
Segundo o órgão regulador, em setembro de 2015, a Diretoria da ANEEL aprovou a sua
primeira versão da Política de Gestão de Riscos, que passou a nortear os trabalhos sobre
o tema. Já em 2016, no intuito de dar aderência à IN 01/2016, a Diretoria Colegiada da
ANEEL aprovou a revisão da Política de Gestão de Riscos e a criação do Comitê de
Riscos e Controles - CRC e seu Regimento, por meio Portaria nº 4.211/2016, publicada
no Boletim Administrativo nº 53/2016.
Em 09/01/2017, a ANEEL realizou o Pregão nº 44/2016 para a contratação de serviços
de consultoria para o desenvolvimento e a implantação de metodologia de gestão de riscos
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personalizada para a agência, contando com o treinamento de servidores na aplicação da
metodologia. Assim em 28/04/2017 foi assinado o contrato nº 01/2017-ANEEL, cujo
início ocorreu em 08/05/2017 com a previsão de 6 etapas, incluindo o diagnóstico da
situação da agência, elaboração de metodologia e capacitação -a empresa contratada foi
a Sicurezza Gestão de Riscos Corporativos Editora e Distribuidora Ltda). Segundo
informado, a última entrega foi a metodologia de gestão de riscos, ocorrida em
09/03/2018, encerrando o contrato.
O trabalho finalizado permitiu o conhecimento dos riscos estratégicos da ANEEL, que
baseou o acompanhamento dos planos de ação existentes dentro da agência. Uma parte
dos planos é composta por iniciativas integrantes do Planejamento Estratégico e outra de
novas ações propostas pelos “Donos de Riscos”, que estão em avaliação para definição
da forma de acompanhamento. Também está em fase de avaliação e detalhamento os
“Planos de Contingência” elaborados para os riscos estratégicos levantados.
Segundo a agência, outra etapa do desenvolvimento e implantação da metodologia de
Gestão de Riscos da ANEEL consiste na aquisição/ disponibilização de ferramenta
informatizada para apoio à gestão do processo. Assim, a agência iniciou um processo de
licitação para a compra de software de gestão de riscos para auxiliar no gerenciamento,
devido ao volume de informações e interações que poderão ocorrer. No entanto, foram
identificados aspectos merecedores de maior detalhamento pela equipe técnica
responsável, o que resultou na suspensão do processo licitatório tendente à contratação
da ferramenta de apoio.
Sobre este ponto é importante ponderar que a construção da ferramenta para o
gerenciamento de riscos precisa ser sob medida para a organização, pois os critérios de
análise e avaliação dos riscos poderão ser alterados entre instituições, devido aos
contextos interno e externo aos quais cada ente está exposto para o alcance de seus
objetivos. Dada esta circunstância, é relevante que a agência, ao contratar um software de
gestão de riscos para auxiliar no processo, observe a necessidade de customização e
flexibilidade da ferramenta, sendo ainda mais recomendável que antes da efetivação desta
contratação, ocorra primeiramente a maturação sobre o tema de gestão de riscos dentro
da organização.
Por fim, a ANEEL iniciou em março de 2018 os trabalhos de levantamento dos processos
corporativos da ANEEL. Segundo a agência, os próximos passos após a conclusão do
levantamento, que estava previsto para o mês de junho, será a priorização dos processos
para que então possa haver o levantamento dos riscos, conforme a metodologia de Gestão
de Riscos aprovada pelo Comitê de Riscos e Controles – CRC.

3. Necessidade de solução corporativa para monitoramento dos
empreendimentos de energia elétrica
Durante a auditoria vinculada à OS nº 201702159, cujo objetivo era avaliar a “alocação
de riscos em empreendimentos de energia elétrica” observou-se modos distintos de se
acompanhar os empreendimentos ligados aos segmentos de transmissão e geração de
energia, de modo que se decidiu fazer uma avaliação sobre esse monitoramento. Assim,
surgiu a seguinte questão de auditoria:
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•
A ANEEL utiliza sistemas gerenciais de informação que permitam a efetividade
na gestão, avaliação e monitoramento dos empreendimentos?
Observou-se que o monitoramento dos empreendimentos de transmissão de energia, com
o objetivo de modular as ações de fiscalização de acordo com o perfil e o comportamento
de cada agente regulado, são realizados seguindo os ciclos abaixo:
a)
Monitoramento: atividades que englobam a utilização de inteligência
analítica no tratamento de dados e indicadores, monitoramento da evolução dos
indicadores e emissão de alertas e divulgação de Relatórios de Desempenho;
b)
Análise: nessa fase são investigados os indícios de problemas apontados
no monitoramento e são analisados detalhadamente os problemas evidenciados e
elaborados Relatórios Analíticos;
c)
Acompanhamento: diante das evidências e falhas detectadas são
acompanhadas as resoluções dos problemas evidenciados na análise. Relatórios de
Acompanhamentos são divulgados e elaborados Relatórios de Resultados; e
d)
Ação fiscalizadora: por fim são realizadas Ações Fiscalizadoras, conforme
REN nº 63/2004, podendo resultar em instauração de Processo Administrativo Punitivo
ou emissão de Termos de Notificação.
Para facilitar a execução desse processo de monitoramento, a Superintendência de
Fiscalização dos Serviços de Eletricidade - SFE utiliza o Sistema de Gestão da
Transmissão - SIGET, sistema que trata os dados encaminhados mensalmente pelas
empresas por meio do Sistema DutoNet (instrumento utilizado como meio de transmissão
para todos os arquivos a serem enviados para a ANEEL) e por meio do qual é possível:
obter alertas de inadimplência; solicitar justificativas; criar previsores de conclusão da
obra com base em modelos matemáticos, dados históricos e modelos físicos analisados
em conjunto com inspeção in loco; acompanhar a atualização de cronogramas de obra, a
previsão de conclusão destas e os indicadores da expansão; elaborar matriz de criticidade
pela qual serão selecionados os empreendimentos para acompanhamento diferenciado;
dentre outras funcionalidades.
A Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração - SFG adota uma
metodologia de fiscalização dos empreendimentos de geração de energia elétrica bastante
similar ao do segmento de transmissão, sendo ela baseada em três níveis:
a) Monitoramento a partir de indicadores estruturados, definidos e apurados com
base em informações obtidas dos agentes, de instituições setoriais e de fiscalizações
anteriores realizadas pela SFG;
b) Ações à distância que consistem em atividades de fiscalização à distância
centradas na investigação dos pontos de maior risco técnico-regulatório relativamente à
conformidade esperada, contando com a avaliação de dados adicionais em maior detalhe
que os da etapa anterior; e
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c) Ação de campo estratégica com foco na busca de evidências durante os
trabalhos de fiscalização de campo, baseada no conhecimento gerado durante as duas
etapas anteriores.
Entre 2015 e 2016, a ANEEL estudou e desenvolveu indicadores para acompanhamento
da implantação de empreendimentos de geração. Os indicadores foram desenvolvidos em
base de dados históricos computacionais do acompanhamento de obras de
empreendimentos, contendo informações desde o ano 2000. A partir de 2016, a ANEEL
passou a aplicar um modelo de fiscalização baseado em campanhas por temas definidos
e planejados, fundamentado no monitoramento dos indicadores calculados para cada
empreendimento. Em cada rodada do monitoramento, são lançadas campanhas de
fiscalização e a equipe avalia os resultados, prioriza e seleciona empreendimentos dada
uma estratégia definida.
Do mesmo modo que ocorre na transmissão, as informações relativas aos
empreendimentos de geração são auto declaratórias, encaminhadas pelas empresas por
meio do DutoNet a cada 4 meses ou anualmente, dependendo do estágio de execução.
Contudo, para os empreendimentos de geração não há um sistema único e sim um
conjunto de softwares e aplicações para executar o monitoramento de todo o universo dos
empreendimentos de geração de energia elétrica em fase de implantação no país, sendo o
Statistical Analysis System - SAS e o Microsoft Access os principais sistemas utilizados
para gerenciamento das informações.
Conforme manifestado pela Unidade Auditada, as ferramentas e procedimentos
atualmente utilizados para o monitoramento da implantação de novos empreendimentos
de geração de energia elétrica no país seriam efetivas e têm contribuído para resultados
satisfatórios de fiscalização e gestão das outorgas, contudo, há oportunidades para
melhorias no aspecto de eficiência destas ferramentas. Desse modo, há alguns projetos
planejados e também em execução desde janeiro de 2018, no âmbito do Planejamento
Estratégico 2018-2021, para o aproveitamento desta oportunidade identificada.
Dentre os principais projetos estão a automatização de recebimento de dados; a
estruturação de base de dados corporativa; o desenvolvimento de novos cubos de Business
Inteligence - BI (Extract Transform Load - ETL); a elaboração de novas ferramentas de
suporte à decisão como relatórios e painéis de controle (dashboards).
Nota-se que o esforço da equipe da agência está em implantar um novo sistema de base
de dados corporativa única para o segmento de geração de energia, e que, segundo o
regulador, compreenderá os dados enviados pelos agentes, a comunicação com a base de
dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, e os dados gerados
pela equipe de fiscalização – SFG e pela equipe de gestão das outorgas – SCG. Também
foi informado que, de acordo com os projetos de melhoria da gestão da agência, os dados
das empresas fiscalizadas passarão a ser coletados por meio do formulário web (ou
formulário HTML) e não mais por planilhas eletrônicas como atualmente, podendo assim
serem processados em servidores corporativos e estarem disponíveis para todas as
superintendências da ANEEL.
Diante do exposto, a equipe de auditoria entende que o monitoramento dos
empreendimentos de geração e de transmissão se dá de modo a buscar a otimização dos
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recursos disponíveis pela agência reguladora em sua atividade de fiscalização,
objetivando a eficácia e a eficiência destas. Ainda, as medidas a serem implementadas
com o intuito de racionalizar as atividades de monitoramento e fiscalização são boas
práticas e tendências mundiais na redução de custos por meio da implantação de sistemas
corporativos que possibilitem a mineração de dados no suporte à tomada de decisão.
Todavia, o atual encaminhamento de informações por meio de planilhas eletrônicas gera
riscos à integridade e segurança da informação uma vez que, quanto maior a manipulação
de dados por meio de interferência humana, maior a possibilidade de inconsistências e
erros nas informações analisadas. Assim, a implementação de soluções e servidores
corporativos para o tratamento dos dados permitirá tanto a redução de custos, como bem
pautado pela agência, quanto a agilidade e integridade das informações no tratamento dos
dados, permitindo a disponibilização de melhores informações acerca da execução dos
empreendimentos e suas possíveis causas de atrasos. Com isso, a agência poderá atuar
mais assertivamente combatendo problemas regulatórios que porventura possam dar
causa a problemas de execução dos empreendimentos.
Temos ainda que as informações utilizadas para produção de relatórios e indicadores que
servirão de base para o planejamento das fiscalizações são auto declaratórias, havendo
uma necessidade ainda maior de verificação acerca da fidedignidade dos dados e sua
correta manipulação com o intuito de gerar informações que realmente agreguem valor
para a gestão da agência, de modo a gerar conhecimento sobre os riscos de que um
empreendimento não seja entregue na data acordada e as respectivas causas (fatores de
risco) para a sua materialização, as quais deverão ser conhecidas e tratadas em
procedimentos regulatórios.
Portanto, é recomendável que a Unidade Auditada continue dando andamento à
implementação de soluções e sistemas corporativos que racionalizem o tratamento de
informações na agência e reduzam os custos e os riscos da manipulação de dados, para
assim otimizar as atividades de monitoramento dos empreendimentos.

4. Implementação de melhorias na realização de AIR pela
ANEEL
Conforme acordado com a Corte de Contas, o escopo de auditoria também abrangeu uma
avaliação sobre a qualidade das Análises de Impacto Regulatório da ANEEL. Os exames
foram realizados com o intuito de responder à seguinte questão de auditoria:
•

Quais são as boas práticas regulatórias que já foram implementadas pela ANEEL
em termos de AIR, no exercício de 2017, e quais ainda seriam as lacunas?

Sobre este assunto, observa-se a necessidade de modernização institucional para o setor
público brasileiro, por meio de reformas estruturantes, adicionando maior racionalidade
ao processo de tomada de decisão, para a obtenção de políticas públicas exitosas.
Os pilares para atingimento desse objetivo vêm sendo estudados desde a década de 1990,
por parte dos países desenvolvidos e, em especial pelos países membros da Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE.
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O processo de construção consiste em colecionar princípios de melhores práticas para a
governança, que refletem a consulta pública e as principais contribuições de países
membros e não membros da OCDE. Os Princípios abordam as diferentes facetas da
governança e identificam as melhores ou boas práticas, visando obter:
•
•
•
•
•

Prevenção de influências indevidas e a manutenção da confiança;
Independência na tomada de decisões e na estrutura do órgão regulador;
Responsabilidade e transparência;
Sustentabilidade Financeira; e
Prestação de contas por meio da avaliação de desempenho.

No âmbito nacional, as diretrizes para aprimoramento da governança são coordenadas
pela Casa Civil da Presidência da República, em parceria com o Ministério da Fazenda,
o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e o Ministério da
Transparência e Controladoria-Geral da União.
Essas iniciativas foram normatizadas por meio do Decreto nº 9.191, de 01 de novembro
de 2017, que “Estabelece as normas e as diretrizes para elaboração, redação, alteração,
consolidação e encaminhamento de propostas de atos normativos ao Presidente da
República pelos Ministros de Estado” e Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017,
que “Dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional”. Esses Decretos buscam, essencialmente, estabelecer os
princípios, diretrizes e mecanismos para o exercício da governança pública, nos moldes
das boas práticas da OCDE.
Ainda, o projeto de lei – PL 6621/2016, já aprovado no Senado Federal, que segue em
tramitação na Câmara dos Deputados, “Dispõe sobre a gestão, a organização, o
processo decisório e o controle social das agências reguladoras”, instituindo, entre
outros, a obrigatoriedade da realização de Análise de Impacto Regulatório -AIR.
A AIR visa, em resumo, propiciar estudos técnicos qualificados, desde o nascedouro das
ideias, ou da identificação da necessidade de intervenção do Estado, na busca de
benefícios sociais, ambientais e econômicos. Trata-se de metodologia baseada em
evidências, que objetiva oferecer análises de impactos que propiciam maior segurança
aos tomadores de decisão, na escolha da melhor opção.
A implementação efetiva de AIR visa ser um balizador para as agências reguladoras que,
como um dos principais atores da política regulatória, têm um papel importante e cada
vez mais complexo na construção de suas regulamentações.
Com este viés, observou-se que a ANEEL seguia as regras estabelecidas sobre este
assunto desde 2013, por meio da Norma de Organização ANEEL nº 40, de 12 de março
de 2013, em que fixava a necessidade de elaboração de AIR previamente à expedição de
ato normativo dentre os parâmetros organizacionais. Mais recentemente, esta norma foi
revisada e substituída pela Resolução Normativa nº 798, de 12 de dezembro de 2017.
Assim, tendo como escopo uma avaliação sobre as mudanças implementadas no
exercício de 2017 e no intuito de avaliar o alcance das boas práticas implementadas pela
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ANEEL na realização de AIR, utilizou-se como critério o Guia Orientativo para
Elaboração de Análise de Impacto Regulatório, elaborado pela Subchefia de Análise e
Acompanhamento de Políticas Governamentais da Casa Civil da Presidência da
República, que estabelece como objetivos do AIR:
I – orientar e subsidiar o processo de tomada de decisão;
II – propiciar maior eficiência às decisões regulatórias;
III – propiciar maior coerência e qualidade regulatórias;
IV – propiciar maior robustez técnica e previsibilidade às decisões regulatórias
relevantes;
V – aumentar a transparência e a compreensão sobre o processo regulatório como
um todo, permitindo aos agentes de mercado e à sociedade em geral conhecer os
problemas regulatórios, as etapas de análise, as técnicas utilizadas, as alternativas de
solução vislumbradas e os critérios considerados para fundamentar decisões regulatórias
relevantes; e
VI – contribuir para o aprimoramento contínuo do resultado das ações
regulatórias.
Conforme acordado com a Corte de Contas, o escopo seria avaliar a AIR relativa ao
Sistema de Bandeiras Tarifárias. Neste sentido, a equipe de auditoria verificou a
Audiência Pública nº 61/2017, que trata sobre a metodologia de repasse da Conta
Bandeiras.
É importante informar que, quando da realização da primeira fase da AP nº 61/2017
(out/2017), a regulamentação então válida para a realização de AIR ainda era a Resolução
Normativa nº 540, de 12 de março de 2013. Desta forma observou-se que, naquele
momento, algumas boas práticas regulatórias que constam no Guia Orientativo para
Elaboração de Análise de Impacto Regulatório da Casa Civil – elaborado em 2017 e
publicado em 2018 - ainda não eram aplicadas. Cabe apontar que, segundo manifestação
da ANEEL, como a primeira fase da audiência pública foi realizada em outubro de 2017,
as boas práticas indicadas pelo instrumento não serviriam como referência para o
processo, pois não existiriam no momento de elaboração da AIR. A título de
conhecimento, para esta fase da AP nº 61/2017, a equipe de auditoria não identificou as
boas práticas listadas abaixo:
- A disponibilização do material que possibilite a confirmação dos estudos
contidos no Relatório de AIR; preferencialmente em forma de indicadores, facilitando a
interpretação dos dados pelo cidadão comum;
- O estabelecimento de prazo para realização de ARR; especialmente pela
necessidade de monitoramento constante do impacto tarifário que será suportado pelo
consumidor.
No entanto, ainda no exercício de 2017, foi editada e publicada a Resolução Normativa
nº 798, que trata sobre a nova regulamentação para a realização de AIR na ANEEL.
Constatou-se que houve o aperfeiçoamento da norma por meio do acréscimo de
importantes procedimentos nessa nova resolução, que fez com que a norma se
aproximasse das boas práticas utilizadas como critério de análise.
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Dentre as boas práticas identificadas, notou-se o estabelecimento, como regra geral, da
realização de audiência pública em duas fases distintas: sobre o Relatório de AIR e
posteriormente sobre eventual minuta de ato normativo, propiciando a participação da
sociedade desde o início das discussões, ou seja, já a partir da construção das alternativas
existentes.
Faz-se, a seguir, uma comparação resumida das antigas regras com as novas, visando
registrar a evolução dos estudos relativos ao AIR, na ANEEL:
•
Institucionalização e aprimoramento de requisitos para a Avaliação de Resultado
Regulatório – ARR;
•
Apresentação da AIR em forma de “Relatório de AIR”;
•
Ampliação do número mínimo de informações que deverão constar da AIR,
passando de sete para até dezesseis aspectos a serem abordados;
•
A submissão do Relatório de AIR a uma primeira fase de AP específica,
anteriormente à elaboração de eventual minuta de ato normativo;
•
Decisão de regular, ou não, após a primeira fase da AP;
•
Definição das situações de dispensa de AIR;
•
Determinação do prazo para realização de ARR no normativo a ser elaborado, e
até 2 anos quando dispensado o AIR;
•
A previsão de AIR para todos os temas propostos na Agenda Regulatória; e
•
A previsão de ARR para a Resolução Normativa nº 798, após 3 anos.
Observou-se que o aprimoramento do normativo da ANEEL relativo ao AIR está
alinhado com o Guia Orientativo para Elaboração de Análise de Impacto Regulatório –
AIR (guia SAG1), que é constantemente atualizado com as melhores práticas de
governança nacionais e internacionais, fruto de discussões técnicas coordenadas pela
Casa Civil da Presidência da República, em parceria com o Ministério da Fazenda, o
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Ministério da Transparência e
Controladoria-Geral da União, as Agências Reguladoras Federais, com a participação do
Inmetro - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia.
No entanto, notou-se que algumas boas práticas listadas abaixo, que foram identificadas
não só pela leitura do Guia mas também em eventos promovidos pela Casa Civil sobre o
tema, ainda não foram introduzidas nas normas internas da ANEEL, constituindo assim
pontos a serem avaliados sobre a sua adequabilidade e pertinência em futuras revisões
normativas, de modo a tratar o AIR como um processo de melhoria contínua:
•
Estabelecimento de requisitos mínimos para realização de ARR;
•
Criação de banco de dados que possa auxiliar na elaboração da AIR;
•
Implantação de estudos que analisem a reação do consumidor em função do
padrão de comportamento humano (insights comportamentais);
•
Empenho na obtenção de divulgação do AIR na mídia de grande alcance,
gratuitamente;

1

Pode ser encontrado em: http://www.casacivil.gov.br/regulacao/consulta-publica/consulta-publica001-2017-diretrizes-e-guia-air-pasta/encerramento/guia-air.pdf
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•
Manter cadastro de interessados informando-os com antecedência sobre processos
de participação social;
•
Criação de grupo multidisciplinar para análise de AIR e ARR antes da abertura do
processo de participação social; e
•
Criação de grupo que avalie os impactos econômicos, financeiros e de
concorrência para todos os AIR, desde que cabível.
Desta forma, verifica-se que a ANEEL, pela busca do aprimoramento de sua metodologia
de AIR observada no exercício de 2017, vem aperfeiçoando a sua tomada de decisões
regulatórias baseada cada vez mais em evidências.

5. Atuação oportuna da ANEEL para o estabelecimento de um
novo Marco Regulatório do Setor Elétrico
A avaliação do grau de participação de agentes do setor elétrico, principalmente agentes
reguladores, no estabelecimento de um novo Marco Regulatório demonstra-se importante
para verificar se houve contribuições críticas no decorrer do processo e se a proposta
contou com o mínimo de contribuições técnicas que pudessem estimar para os
formuladores da política os possíveis impactos advindos de uma mudança regulatória. Os
exames realizados buscaram responder à seguinte questão de auditoria:
•
Qual foi o posicionamento e grau de atuação da ANEEL para o estabelecimento
de um novo Marco Regulatório do Setor Elétrico?
Buscou-se neste ponto de auditoria aferir o nível de participação da ANEEL no processo
de proposição, pelo Ministério de Minas e Energia – MME, de mudanças para o “marco
regulatório do setor elétrico”, mais especificamente na Consulta Pública nº 33/2017 – CP
33.
O denominado “marco regulatório do setor elétrico” nada mais é que um Projeto de Lei PL, que aborda matérias relacionadas às reformas identificadas como necessárias à
consolidação de um setor energético brasileiro mais eficiente, obedecendo às visões
institucionais do MME, e objetivando estimular a eficiência e a inovação no setor, de
maneira sustentável, produzindo benefícios para o setor elétrico e para a sociedade
brasileira, na forma de maior eficiência produtiva e alocativa, aumento da produtividade,
menores custos, maior competitividade e melhor alocação de riscos.
Para a elaboração desse PL, o MME inovou com relação a práticas anteriores, ao levar o
assunto à consulta pública, buscando a participação de todos os interessados. O
instrumento utilizado pelo MME, qual seja, a consulta pública, é uma forma de
participação social atrelada às melhores práticas regulatórias nacionais e internacionais.
Tais práticas regulatórias são materializadas pelo uso de técnicas ou metodologias
específicas, que têm como propósito a elaboração de uma gestão regulatória eficiente e
eficaz, transparente e legítima, consistente, que proporcione a responsabilização
(accountability), e permita a proporcionalidade e equidade no atendimento aos interesses
de todas as partes.
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A aplicação das boas práticas regulatórias é estimulada, em nível nacional (entre outros),
pela Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais -SAG, da
Casa Civil da Presidência da República e, em nível internacional, pelos membros da
OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (em especial).
Procura-se o desenvolvimento de técnicas que permitam melhorar a identificação do
problema, a real necessidade de intervenção, as alternativas possíveis para solução, a ação
sugerida e o embasamento para a sua escolha, e os possíveis impactos da ação.
Resumidamente, o processo inicia-se pelas análises preliminares, que se caracteriza pela
coleta de dados, entre outros, por meio de reuniões e entrevistas internas e externas com
grupos focais, grupo de especialistas, por meio de pesquisas e requerimento de
informações. Após essa etapa e com os estudos e alternativas ao problema ainda em
construção, realiza-se debates e consultas dirigidas em câmaras técnicas, grupos técnicos,
comitês, etc.
Ainda, na etapa de construção de soluções, para uma maior legitimação do processo,
recomenda-se a disponibilização de mecanismos de participação social como: consultas
internas, câmaras técnicas auxiliares de órgãos não governamentais, audiência pública e
consulta pública.
Ressalta-se que não houve a participação de outros interessados na fase inicial de
elaboração da proposta de PL do processo do “marco regulatório do setor elétrico”. Ou
seja, a ANEEL não teve participação direta ou por meio de formação de comitês, na
elaboração da minuta do PL. Assim, observou-se que o MME se utilizou somente da
técnica da consulta pública da minuta do PL já elaborada, restringindo, um pouco, as
possíveis contribuições nas análises preliminares.
As boas práticas para a realização de uma consulta pública recomendam, basicamente, o
registro dos atores consultados, quando e como ocorreram as consultas, a disponibilização
dos dados recebidos, a implementação, ou não, das contribuições e manifestações
relevantes colhidas na consulta, e a manifestação do órgão estatal com relação às
contribuições acolhidas, oposições ou questionamentos. Verificou-se que todos esses
passos foram executados pelo MME na consulta pública nº 33/2017.
Ainda é relevante informar que, anteriormente à CP 33, realizou-se a Consulta Pública nº
21/2016 – Expansão do Mercado Livre, buscando contribuições associadas ao tema, que
permitissem o nivelamento do entendimento dos assuntos a serem abordados em novo
normativo, entre as partes interessadas. Ou seja, por meio dessa consulta pública seriam
estabelecidos os problemas regulatórios a serem trabalhados pelo novo marco regulatório.
Não há registro da participação da ANEEL com contribuições para a Consulta Pública nº
21, no endereço http://www.mme.gov.br/web/guest/consultas-publicas (consulta
realizada no endereço citado, no dia 14/05/2018).
Ademais, realizou-se a consulta pública nº 33/2017 com propostas de alterações
normativas delineadas pelo MME, aproveitando-se de subsídios da Consulta Pública nº
21/2016. Na oportunidade, o MME apresentou anexo à consulta pública uma minuta préelaborada de PL para ser analisada.
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Esse PL recebeu contribuições de diversos atores como: geradores, consumidores,
comercializadores, transmissores, associações, universidades, consultores, bancos,
fundos de investimento, instituições (como ONS, CCEE e ANEEL), representantes
individuais e da sociedade civil.
Dentre as contribuições enviadas, registra-se as da ANEEL, que o fez por meio da Nota
Técnica nº 01/2017-ASD-SRM-SGT-SRG-SCG-SRT/ANEEL, de 16 de agosto de 2017.
A lógica utilizada foi a de tecer comentários a cada tópico apresentado no PL, mantida a
ordem dos assuntos, conforme apresentados na minuta de PL pelo MME.
Apresenta-se, abaixo, o resumo das contribuições da ANEEL, constante do anexo a NT
citada:
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Quadro2: Resumo das contribuições da ANEEL

1 - Autoprodução

Concorda
parcialmente

2 - Limites do mercado
livre

Concorda

3 - Desobrigação da
contratação

Concorda
parcialmente

4 - Custos de transação
na transmissão

Discorda

5 - Operação
formação de preço

Concorda

e

Não é adequado que o titular de concessão ou autorização para autoprodução seja um consumidor ao invés de um agente de
geração, uma vez que os direitos e deveres associados a esses segmentos são distintos. Assim, o autoprodutor (APE) deve
permanecer como agente de geração e não consumidor. Tal permanência não é impeditivo para o MME buscar o
equacionamento entre previsibilidade e alocação de custos para o APE, como requerido. Avalia-se como uma boa
oportunidade realizar a caracterização legal do APE, com sua equiparação ao regime de Produtor de Energia Elétrica (PIE),
com alteração na Lei nº 9.074/95.
A mudança do conceito de APE por meio de análise do controle societário comum direto ou indireto, controladoras,
controladas ou coligadas também traz complexidade na futura avaliação da possibilidade de transacionar energia na condição
de autoprodução. A identificação desses arranjos societários depende, por vezes, de declarações das próprias empresas, por
inexistir meios seguros de coletar essas informações atualizadas. Adicionalmente, tal proposta tende a aumentar o número de
APE. Em função dos APE não pagarem determinados encargos setoriais, o efeito colateral deste aumento é uma elevação dos
custos unitários de encargo para os demais consumidores do SIN. Tal custo não foi mensurado.
Avalia-se como admissível a proposta de flexibilização dos critérios de acesso ao mercado livre, com a proposta de abertura
gradual e supervisionada. No entanto, o MME deve avaliar se é conveniente a definição em lei dos prazos para abertura do
mercado, uma vez que suprime a discricionariedade do MME em fazê-lo, caso depare-se com a necessidade de retardar o
processo.
Também há concordância quanto ao estabelecimento de um limite para a representação individual de um consumidor livre na
CCEE. Na avaliação da ANEEL, este limite pode, inclusive, ser ampliado.
Trata de desimpedimento legal imposto à contratação da totalidade do consumo de energia por parte dos consumidores, com
remissão a posterior regulamentação pelo MME. Para consumidores livres conceitualmente faz sentido não obrigá-lo a
contratar a totalidade de seu consumo por meio de contratos. Entretanto, para as distribuidoras de energia elétrica, tal
obrigação deve ser mantida.
A avaliação é que a criação de outro agente para centralizar os contratos de transmissão causará custos de transação adicionais
aos existentes. A possibilidade de designar a CCEE como centralizadora dos contratos de transmissão consiste em replicar a
atribuição exercida atualmente pelo ONS. Ainda que se passe a atribuição para a CCEE, a centralização da contratação por
parte do ONS é necessária para ele executar outras atividades.
O avanço pretendido na proposta do MME de liquidação centralizada, com consequente redução de custos, poderá ser atingido
com avanços na consolidação do projeto em discussão no ONS e sob avaliação dos aspectos regulatórios da ANEEL, e que
podem ser implementadas em disposições infra legais.
A ANEEL propõe a supressão do dispositivo legal que determina eu a CDE seja obrigatoriamente arrecadada via tarifa de
uso. Com isto, abre a possiblidade de retirar do segmento de transmissão a responsabilidade de arrecadar dos usuários e depois
repassar a CCEE os encargos de CDE.
Concorda-se que os preços do mercado de curto prazo estejam balizados em intervalos de tempo horários. Todavia, a fixação
do marco temporal em lei (1º de janeiro de 2020) dificultará eventual necessidade de ajuste futuro, pois dificuldades

6 - Custos de transação
na geração

Concorda

7 - Separação lastro e
energia

Concorda

8 - Sobrecontratação
das distribuidoras

Concorda

9 - Diretrizes e
compromissos
para
fixação de tarifas

Discorda

10 - Subsídios fontes
incentivadas

Concorda
parcialmente

operacionais podem emergir ao longo desse percurso. Assim, sugere-se que a redação legal continue a explicitar a prioridade
do tema, mas não o faça em relação a seu termo final.
A lei destacar a possibilidade do preço do mercado de curto prazo ser realizado com base em ofertas também é positivo. No
corpo da Nota Técnica algumas sugestões de alterações formais são realizadas.
A proposta é positiva, visto que contribui para a redução de custos e riscos. A despeito de concordar no mérito com a proposta
e de seu detalhamento ser remetido quase que integralmente à regulamentação, a redação pode ser aprimorada, conforme
descrito no corpo da Nota Técnica.
Concorda-se com a separação de lastro e energia para atender a expansão do consumo de energia elétrica, necessária com a
abertura gradual do mercado. Observa-se, contudo, ausência de definição mais precisa acerca do lastro. O pagamento
proveniente do lastro pode ser a parte mais estável da receita total do empreendimento, e uma imprecisão quanto à
conceituação do lastro pode trazer distorções na remuneração das parcelas energia e outros serviços. Assim, a ANEEL propõe
que a lei aborde a separação de lastro e energia de maneira principiológica, dando espaço para que maiores detalhes sejam
tratados por meio de regulamento.
A proposta é, de uma forma geral, positiva no sentido que estabelece uma alternativa viável para tratamento dos contratos
legados no período de transição, com a ampliação gradativa do mercado livre. Embora espere-se que a distribuidora seja capaz
de gerir seu nível contratual a ponto de mitigar esse custo, não seria razoável imputar apenas a esse conjunto de agentes o
risco de uma decisão decorrente de uma política setorial. Entretanto, por conveniência, sugere-se que o MME avalie se o
rateio da Conta-ACR deve ser realizado, uma vez que ela finda em 2019.
A regulamentação vigente já considera a sinalização locacional para o sistema de distribuição. A REN nº 349/2009
regulamentou a aplicação do sinal locacional para determinação da tarifa de geradores conectados em nível de tensão de
138/88kV. Adicionalmente, a Agenda Regulatória para o biênio 2016/2018 prevê a apresentação de proposta de metodologia
de definição da tarifa para centrais geradoras conectadas em nível de tensão de 69 kV.
Dessa forma, entende-se não ser necessária a alteração da Lei nº 9.427/1.996 para disciplinar a utilização do sinal locacional
no sistema de distribuição. O atual arcabouço legal já possibilita a definição de tarifas que consideram a localização elétrica
da carga e geração. Em relação à tarifa binômia, a ANEEL concorda com o conceito. Entretanto, fixar em lei sua
obrigatoriedade irá vedar a cobrança dos custos das redes de transmissão e distribuição pela variável volumétrica de
faturamento, tornando proibitivo a modalidade tarifária horária verde e a modalidade tarifária horária branca, além dos
consumidores enquadrados na tarifa social perceberem um aumento expressivo do custo de aquisição de energia elétrica.
A restrição de aplicação de algum modelo tarifário impossibilita a aplicação de uma série de soluções tarifárias. Por fim, no
tocante à aplicação da tarifa binômia, a Agência entende que sua aplicação deve ser analisada técnica e economicamente,
após extensa discussão com os agentes e a sociedade, uma vez que o universo de unidades consumidoras impactadas é da
ordem de 74 milhões.
A ANEEL entende que as inovações propostas no tocante à Diretrizes e Compromissos para a fixação de tarifas devem ser
retirados da proposta.
A ANEEL considera positiva a proposta de redução do universo de usinas caracterizadas como incentivadas. Mais que isto,
avalia que também não há necessidade de concessão de subsídios às novas outorgas.
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11 - Racionalização de
descontos da CDE

Concorda

12Riscos
e
racionalização
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custos dos contratos
regulados

Concorda
parcialmente

13 - RGR
transmissão

Discorda

para

14 - Descotização e
privatização

Discorda

Não concedendo subsídios à novas outorgas, não há necessidade da criação do desconto via prêmio, em substituição à via fio.
Caso seja criada o subsídio via prêmio para os agentes outorgados, apenas migrará para este sistema os beneficiários que
perceberem um desconto, subsídio, ainda maior. Os outros não teriam incentivo à mudança, optando por permanecer com o
desconto na tarifa fio. Assim, haveria aumento nas tarifas de energia elétrica para pagar os descontos maiores que os agentes
terão com a migração. Desta forma, avalia-se que a tarifa prêmio não deve ser implementada para outorgas já existentes.
É positiva a proposta de racionalização dos subsídios tarifários custeados pela CDE, visto que, economicamente, os subsídios
acabam por reduzir o bem-estar econômico e promovem uma alocação ineficiente dos recursos investidos na infraestrutura
das redes elétricas.
A ANEEL entende que deve ser revogada a possibilidade da União aportar recursos financeiros na CDE como forma de
eliminar o fator político e evitar ações judiciais. Atualmente são mais de 60 processos judiciais questionando o orçamento da
CDE, o que têm imputado ao fundo um déficit de arrecadação que já acumula R$ 3 bilhões.
Quanto à conversão dos atuais percentuais de descontos nas tarifas, que hoje estão estabelecidos em atos infra legais, em
descontos definidos em R$/MWh, a proposta é positiva ao revelar o custo unitário de cada subsídio. Entretanto, avalia-se que
para alguns descontos, uma medida mais simples e eficaz seria a redução dos atuais percentuais gradualmente até a sua
completa extinção. Adicionalmente, embora não tenham sido tratados nesta CP, também se avalia oportuna a alteração de
subsídios que estão definidas em Lei, como a Tarifa Social de Energia Elétrica e a Universalização do Serviço de Energia
Elétrica. O texto com as alterações está no corpo da Nota Técnica.
Verifica-se positiva a proposição da melhor caracterização do risco de exposição ao mercado de curto prazo nos CCEARs,
assim como prevê a opção de descomissionamento econômico de usinas termelétricas com CVU superior ao teto do PLD.
Sugere-se ajuste de redação, constante no corpo da Nota Técnica, para não eximir o vendedor de ressarcir o comprador em
caso de geração abaixo da disponibilidade máxima contratual para usinas despachadas por ordem de mérito de custo.
A ANEEL já manifestou ao MME, no processo que cuidou da análise do GSF, a preferência pelo contrato de Disponibilidade,
pelo menos para usinas hidrelétricas.
O apontamento em relação à proposta do uso dos recursos da RGR para pagamento de componentes tarifários dos ativos de
transmissão previstos no art. 15, § 2º, da Lei nº 12.783/2013 refere-se à natureza desse pagamento. No entendimento da
ANEEL, o pagamento desses valores com recursos da RGR teria natureza indenizatória e, portanto, não deveria carregar
componente adicional remuneratório (custo de capital).
Outra questão se refere à distinção do universo de pagantes. A RGR é paga pelas concessionárias de geração e transmissão
que não prorrogaram as concessões ou não foram licitadas nos termos da Lei 12.783/2013. Já a Tarifa de Uso do Sistema de
Transmissão é paga por todos os usuários da Rede Básica, atingindo direta ou indiretamente todos os consumidores de energia
elétrica do SIN.
A modificação pretendida acarreta riscos de instabilidade setorial, ao abalar a segurança jurídica dos contratos vigentes.
Tomada a decisão de se estabelecer o regime de cotas quando da edição da Lei nº 12.783/2013 e assinados os contratos
referentes a tal regime, balizou-se as expectativas do mercado quanto à necessidade de conviver com o novo regime. Sem
fazer juízo de valor, se o estabelecimento do regime de cotas foi apropriado ou não, o fato é que os demais agentes do setor
tiveram de se amoldar às novas condições de mercado.
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15 - Convergência da
CDE

Concorda
parcialmente

16 - Prorrogação de
UHEs até 50 MW

Concorda

Quanto ao objetivo de conferir maior eficiência na tomada de decisão dos gestores dos contratos de concessão, existem outros
mecanismos que podem ser adotados aparte de modificações legais. Atualmente, está sendo discutida metodologia, na
Audiência Pública nº 16/2017 da ANEEL, com proposta de aprimoramento do tratamento dos investimentos necessários às
concessões no regime de cotas. Cabe destaque quanto ao tipo de concessão sob discussão. Tratam-se de ativos já depreciados,
cuja remuneração foi garantida ao longo dos anos pelos usuários (consumidores cativos ou livres), desde o início da prestação
do serviço de geração. Estabelecer um novo regime comercial, em que o preço será estabelecido livremente, tem um efeito
perverso sobre o custo de energia suportado por esses consumidores, já que a energia descotizada provavelmente retornará à
carteira de contratos de compra de energia que as distribuidoras deverão gerenciar.
A análise da ANEEL mostra que dependendo do preço de recontratação desta energia, o impacto tarifário será alto, já
considerando a incorporação do risco hidrológico.
Adicionalmente, a ANEEL possui dúvidas sobre a maior capacidade dos agentes de geração gerenciarem o risco hidrológico,
uma vez que foi a motivação para o desencadeamento de uma série de ações judiciais que vem prejudicando o funcionamento
do mercado, e entende como inadequado o recurso da renda hidráulica ser utilizado para o equacionamento das despesas de
empresas estatais.
A atual regra de rateio da CDE prevê um período de transição de 14 anos para a convergência do custo unitário da CDE entre
as diferentes regiões do país e o estabelecimento da diferenciação de custo entre os níveis de tensão.
Estima-se que a aplicação da regra de rateio do encargo tarifário irá gerar um aumento médio de 5% nas tarifas dos
consumidores da baixa tensão das regiões Norte/Nordeste e uma redução média de 12% das tarifas dos consumidores da alta
tensão das regiões Sul/Sudeste/Centro-Oeste em 2030. A antecipação da convergência da CDE, proposta pelo MME, irá
antecipar esse impacto tarifário para o ano de 2023.
Quanto à proposta de antecipação, de 2034 para 2023, da inclusão dos encargos setoriais na base de cálculo do ACRmed, que
é o limitador dos reembolsos da CCC, à taxa de 1/5 ano a partir de 2018, entende-se como benéfica, a medida que dá a correta
sinalização de preços aos consumidores dos sistemas isolados. Entretanto, entende-se que apenas os encargos setoriais
exclusivos dos sistemas interligados devem ser incluídos no cálculo do ACRmed, como o ESS, EER e PROINFA.
É positivo a uniformização da regra de prorrogação de concessões a autorizações de empreendimentos hidrelétricos entre 5 e
50 MW. Atualmente a prorrogação de outorga de empreendimentos hidrelétricos possui diversas variantes e é dependente da
data de outorga, do regime de exploração original e da potência instalada, podendo ser onerosa ou não, tendo, inclusive,
prazos distintos.
A ANEEL propõe ampliar a uniformização desejada pelo MME, prevendo que todas as hipóteses de prorrogação sejam por
até 30 anos – uniformização do prazo –, e sejam onerosas – com pagamento pelo uso de bem público e com recolhimento de
Compensação Financeira– nos mesmos termos da alteração legal promovida pela Lei nº 13.360/2016.
Somente não teriam previsão de prorrogação os empreendimentos hidrelétricos concedidos alcançados pelo art. 42 da Lei nº
8.987, de 1995, que já tenham sido prorrogados – pelo art. 19 da Lei nº 9.074/1995, ou pelo art. 1º da Lei nº 12.783/2013 – e
aqueles concedidos nos termos do art. 4º, § 9º da Lei nº 9.074/1995.
Propõe-se também que os prazos para solicitação da prorrogação e da comunicação ao titular da outorga pelo Poder
Concedente sejam equalizados, mantendo-se os prazos já previstos na Lei nº 9.074/ 1995. E que o regulamento a respeito do
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pagamento pelo uso de bem público seja editado pela ANEEL. No corpo da Nota Técnica foram realizados ajustes formais
na redação da legislação para alcançar o objetivo proposto.
O texto propõe vedar a repactuação do risco hidrológico de que trata o art. 1º da Lei nº 13.203/2015, após a definição pela
ANEEL dos parâmetros do GFOM. Ocorre que a ANEEL já definiu tais critérios em abril deste ano por meio da publicação
da Resolução Normativa nº 764, de 18 de abril de 2017. Dessa forma, faz-se entender que o marco para vedação de novas
repactuações do risco hidrológico ocorrerá em abril de 2017, o que poderia trazer insegurança regulatória caso ocorram
repactuações até a publicação do instrumento legal proposto.
17 - Risco hidrológico
Discorda
Quanto à retroação do GFOM para 2013, deve-se ponderar que, nas ações judiciais a respeito do risco hidrológico, existe a
alegação dos agravantes de que não só a GFOM, mas também outros fatores teriam contribuído para o deslocamento da
geração hidrelétrica no âmbito do MRE.
Do ponto de vista regulatório, mudar o passado é conceitualmente falho. Fere a estabilidade regulatória e pode servir de
incentivo para agentes setoriais levarem discussões regulatórias para o judiciário, redirecionando matéria que deveria ser
tratada administrativamente, uma vez que solução é dada por meio de mudanças legislativas.
A ANEEL avalia que a proposta de refinanciamento de dívidas vai de encontro às boas práticas de mercado. Trata-se de um
sinal regulatório ruim.
18 - Parcelamento de
Discorda
Mais uma vez o agente setorial tende a procurar o poder judiciário, para matérias que deveriam ser tratadas
débitos
administrativamente, e como consequência, dado a mora para solução da controvérsia judicial, obtém o benefício mediante
mudança de legislação.
Fonte: Anexo da Nota Técnica nº 01/2017-ASD-SRM-SGT-SRG-SCG-SRT/ANEEL, de 16 de agosto de 2017.
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Algumas das sugestões enviadas pela ANEEL foram adotadas pelo MME, conforme
relata explicitamente a Nota Técnica MME nº 14/2017/AEREG/SE, de 20 de dezembro
de 2017, nas partes que se registra a seguir:
“RETIRADA DOS DISPOSITIVOS RELACIONADOS À POSSIBILIDADE DE
REDUÇÃO DOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO NA TRANSMISSÃO
3.18. Os dispositivos foram retirados da proposta final em função de
contribuições recebidas na CP33 que apontaram risco de elevação da carga
tributária no setor e também pelas contribuições do Operador Nacional do
Sistema (ONS) e da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). As
instituições relataram que não há necessidade de alteração de lei ou de
criação de outra entidade para que se reduzam os custos de transação
associados à liquidação dos pagamentos dos encargos de uso dos sistemas de
transmissão. A sugestão feita nesse aspecto pela ANEEL é apenas alterar a
forma de cobrança da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) no
mercado livre, que poderia ser feita diretamente pela Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), sem trânsito pelas
transmissoras, tema que foi incorporado na proposta final.
RETIRADA DOS DISPOSITIVOS RELACIONADOS À POSSIBILIDADE DE
REDUÇÃO DOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO NA GERAÇÃO
3.19. Também pela preocupação associada ao risco de elevação da carga
tributária e pelos impactos tarifários distributivos, a proposta foi suprimida.
Em linha com a contribuição apresentada em relação ao segmento de
transmissão, a ANEEL também colocou a possibilidade de aplicar medidas
infralegais de redução de custos de transação.
RETIRADA DOS DISPOSITIVOS RELACIONADOS ÀS DIRETRIZES E
COMPROMISSOS PARA FIXAÇÃO DE TARIFAS
3.20. Os dispositivos foram retirados em face, principalmente, das
contribuições da ANEEL. A Agência esclareceu que já possui as prerrogativas
descritas na proposta da CP 33. Desde 2016, com a instauração da Consulta
Pública nº 6/2016, a ANEEL estuda o aumento da granularidade espacial das
tarifas de uso dos sistemas de distribuição para os geradores, objetivando a
abertura do sinal locacional para a tensão de 69 kV. As restrições a esse
avanço não são legais ou regulatórias, mas de caráter técnico e relacionadas
à capacidade de processamento de dados, e que já estão sendo trabalhadas
pela agência. Considerando que a proposta da CP 33 apenas reforçava a
persecução pela Agência da melhor alocação de custo possível, dada a
viabilidade técnica e econômica dessa alocação, considerou-se desnecessário
manter essa orientação na proposta final.
3.21. Em relação à segregação das tarifas e a adoção compulsória da
modalidade binômia e não volumétrica até 2021, a Agência informou que essa
restrição inibiria o estudo de soluções regulatórias alternativas para a
estrutura tarifária, que poderiam se mostrar mais adequadas para equilibrar
a estrutura de custos e riscos do negócio de distribuição. Ademais, a Agência
incluiu em sua Agenda Regulatória a regulação da tarifa binômia até o fim de
2019, prazo mais curto do que o contido na proposta da CP 33. Diante dessas
informações, optou-se por suprimir essa medida na proposta final.
RETIRADA DOS DISPOSITIVOS RELACIONADOS AO PARCELAMENTO
DE DÉBITOS DE AÇÕES PENDENTES DE RESOLUÇÃO
3.23. Os dispositivos foram retirados da proposta final para que se preserve o
sinal regulatório, considerando ainda que os temas abrangidos pelo comando
proposto na CP 33 já tiveram tratamento na Lei nº 13.360, de 17 de novembro
de 2016.”

Pelo exposto, conclui-se que a participação da ANEEL na consulta pública MME nº
33/2017 foi bastante oportuna, haja vista as alterações efetuadas pelo MME na minuta de

projeto de lei, com base nas contribuições da Agência, conforme explicitamente
registrado na Nota Técnica MME nº 14/2017/AEREG/SE, que compõem o Processo SEI
4800.001405/2016-67 aberto para documentar os trabalhos desenvolvidos para a
realização da Consulta Pública nº 33/2017.
Não obstante, nota-se a importância de que a ANEEL continue participando, sempre que
possível, dos processos decisórios que envolvam os assuntos regulatórios de interesse do
setor elétrico, utilizando-se das boas práticas no âmbito dos estudos da Análise do
Impacto Regulatório - AIR.

6. Fragilidade da REN nº 63/2004 para a tipificação de
condutas irregulares e não priorização de norma substituta
A CGU deu início ao Processo de Auditoria nº 00190.111840/2017-63/CGENE/DI/SFC/
CGU, em novembro de 2017, com o objetivo de avaliar a atuação regulatória e
fiscalizatória da ANEEL sobre a gestão da CCC que estava sendo realizada pela
ELETROBRAS até 1º de maio de 2017, data em que se deu a mudança de controle do
fundo setorial para a CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica). As análises
realizadas deram ensejo à seguinte questão de auditoria, relacionada à gestão da agência:
•
Qual o grau de discricionariedade do normativo de penalidades da ANEEL e
como isso impacta a efetividade punitiva da Agência?
O fato aqui analisado deu-se por conta do Processo Fiscalizatório ANEEL nº
48500.001106/2014-20, que indicou a existência de 06 (seis) não conformidades
cometidas pela ELETROBRAS, apontadas no Termo de Notificação nº 066/2014 – SFF,
de 10 de novembro de 2014, relacionadas ao descumprimento das disposições
regulamentares relativas à gestão dos recursos econômico-financeiros da Conta de
Consumo de Combustíveis Fósseis – CCC.
A punição ocorreu basicamente em função de a gestora ter deixado de aplicar diversos
critérios estabelecidos em disposições regulatórias, principalmente na REN ANEEL nº
427/2011; bem como na insuficiente transparência na publicação de informações que
respaldassem os reembolsos mensais à beneficiária Amazonas Distribuidora S/A e pela
precariedade de memórias de cálculo e organização das informações que permitissem a
rastreabilidade e fiscalização dos valores apurados para fins de reembolso2.
O processo fiscalizatório da agência também deu origem à Nota Técnica nº 279/2014SFF/ANEEL, de 31/10/2014, a qual relata que durante os trabalhos foi constatado que a
ELETROBRAS cometeu inúmeras infrações e descumprimentos das disposições
regulamentares da REN nº 427/2011, relativos à gestão da CCC, na medida em que a
gestora foi autuada:
•
427/2011;

2

por não ter aplicado os limites impostos pelo Anexo IV da REN nº

Nota Técnica nº 279/2014-SFF/ANEEL, de 31/10/2014 (fls. 4 e 4)
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•
pelas inconsistências encontradas na apuração de preços de combustíveis
e de impostos;
•
pela não adequação e aplicabilidade da REN nº 427/2011, no que diz
respeito ao cálculo do reembolso desde julho de 2009, não efetuando o levantamento do
passivo de cada beneficiário anterior à adoção do referido ato normativo;
•
pelo descumprimento das divulgações, em seu próprio site, das
informações da CCC em conformidade.com a REN nº 427/2011;
•
pelo descumprimento no que diz respeito à elaboração do Plano Anual de
Custos da CCC;
•
pelo não atendimento pleno da REN nº 427/2011, no que diz respeito ao
uso do Sistema de Coleta de Dados Operacionais – SCD; entre outros motivos apontados
pela ANEEL.
Uma vez constatado que a ELETROBRAS não estava aplicando diversas regras
estabelecidas na REN nº 427/2011 para a apuração mensal dos critérios financeiros
relativos ao Custo Total de Geração – CTG das beneficiárias da CCC e, havendo sido
considerada insatisfatória as contrarrazões apresentadas pela gestora, incapaz de justificar
os fatos apontados, a agência deu continuidade às ações no sentido de responsabilizar a
gestora, em razão da má gestão dos encargos e fundos setoriais, dos quais era responsável.
Deste ponto em diante, em cumprimento ao disposto no art. 20, § 2º, incisos I e III, da
REN ANEEL nº 63/2004, a agência instaurou processo administrativo punitivo para
aplicação de penalidade à ELETROBRAS, pelas “não conformidades” citadas, descritas
no Termo de Notificação nº 066/2014 – SFF, de 10/11/2014. Ocorre que a resolução
acerca do processo de penalização pela ANEEL não se apresentou suficiente para que
ocorresse um enquadramento assertivo das irregularidades encontradas durante a
fiscalização no caso em tela, levantando pontos não tipificados na referida norma e que
acabaram por gerar dificuldades de caracterização para a quantificação do auto de
infração aplicado e demais punições. Estes fatos foram evidenciados no Parecer Jurídico
nº 517/2014/PFANEEL/PGF/AGU, in verbis:
III – CONCLUSÃO
40. Do exposto, entende-se que os processos destinados a fiscalizar as ações
da Eletrobras ao gerir fundos setoriais como RGR, CCC, CDE, Conta de
Comercialização de Energia Proveniente de Itaipu e PROINFA não devem ser
encerrados (ou deixar de serem abertos) no que tange ao seu aspecto de
aplicação de sanções retributivas (multas). Deve-se avaliar se alguma das
condutas narradas nos relatórios de fiscalização amoldam-se a tipos
infracionais previamente previstos na Res. 63/04 (inclusive Determinações já
cumpridas). Para as condutas atípicas, caso sejam irregulares, resta a
possibilidade de expedir uma Determinação no sentido de sua correção em
prazo razoável sob pena do cometimento da infração administrativa prevista
no art. 7º XVI, da Res. 63/2004, sujeita à penalidade multa do Grupo IV.
41. Por fim, cumpre salientar que, tendo a ANEEL competência para fiscalizar
a gestão de tais fundos conforme previsões expressas nos Decretos
Presidenciais citados pela SFF, entende-se que a falta de tipos específicos
para punir eventual má gestão da Eletrobras na Res. 63/04 deve ser
corrigida. Recomenda-se assim que a Superintendência proponha à Diretoria
a criação dos tipos faltantes mediante procedimento normativo próprio.
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Contudo, verificou-se que, devido à morosidade da ANEEL em atender em definitivo o
recomendado no referido parecer jurídico, segundo atualizações mais recentes, somente
em 08/02/2018 a agência apresentou em sua página na internet a minuta da proposta de
alteração da referida norma, que ainda será levada para deliberação da Diretoria, apesar
de seu processo de confecção ter se iniciado em 15/12/2011, por meio da Audiência
Pública nº 77/2011.
Ainda, conforme informado pela agência, dada a complexidade do tema, sua relevância
para todo o setor elétrico e as contribuições recebidas na 1ª fase da Audiência Pública nº
77/2011, verificou ser necessária uma revisão aprofundada da proposta inicial de revisão
da REN nº 63/2004, o que conduziu o processo à segunda fase da Audiência Pública em
dezembro de 2015, que se estendeu até março de 2016. O grande número de contribuições
recebidas, mais de 800, foi analisado por um Grupo de Trabalho de caráter
multidisciplinar, dada a natureza e a complexidade das questões apresentadas,
envolvendo representantes de oito diferentes Superintendências, além da Procuradoria
Federal e de assessores de todos os Diretores da agência. Com a conclusão dos trabalhos,
a proposta de normativo foi disponibilizada para conhecimento da sociedade, o que
resultou em pedidos de reuniões de associações do setor para esclarecimento de dúvidas
e apresentação de sugestões de aperfeiçoamentos.
Com relação ao cronograma, ainda segundo a agência, o encerramento das atividades do
Grupo de Trabalho ocorreu em março de 2018, com a definição da versão final da minuta.
A partir desse momento, caberá ao Diretor Relator a análise e eventuais ajustes que
entender necessários e pautar o processo para deliberação da Diretoria Colegiada, o que
deverá ocorrer antes do final deste semestre (junho de 2018). A nova norma permanece
em trâmite interno e ainda não foi enviada à Direção Colegiada da ANEEL,
permanecendo sem data para apreciação final por parte da Diretoria Colegiada. Segundo
a agência, o acompanhamento do processo de confecção da minuta de resolução pode
ocorrer por meio do seguinte link:
http://www.ANEEL.gov.br/documents/656877/14486448/Revisc%C3%A3o+REN+63±2004+rev/51ca44e
9-8569-b895-e3b0-5a8732bb8a51

Adicionalmente, com relação à dubiedade verificada ao longo dos trabalhos de auditoria
relacionados no processo nº 00190.111840/2017-63/CGENE/DI/SFC/CGU, no que diz
respeito aos critérios de cálculo das penalidades, justifica-se a ANEEL, também em
resposta enviada por meio do Ofício nº 13/2018-AIN/ANEEL, de 23 de fevereiro de 2018,
in verbis:
6. Ressalta-se que, mesmo que se entenda haver tido dúvida entre os incisos I
e III para referenciar a base de cálculo utilizada no AI 0025/2017-SFF, essa
confusão, caso existente, não afeta o valor nominal apurado para a base de
cálculo do Auto de lnfração, de sorte que, independente se utilizado o inciso
I ou III, o valor para a base de cálculo é o mesmo.

Pelo exposto acima, observa-se que a própria agência reconhece a existência de dubiedade
entre incisos presentes na REN nº 63/2014, denotando a necessidade de atualização da
norma para uma melhor aplicação das sanções da agência. Os incisos mencionados – I e
III – fazem referência à possibilidade de utilização do “orçamento do fundo” ou da
“receita arrecadada” para a realização dos cálculos do auto de infração. De tal modo, dada
a possibilidade de dubiedade de interpretação, seria de fundamental importância que tais
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dispositivos fossem revistos e adequadamente esclarecidos a partir da entrada em vigor
de uma nova resolução punitiva que irá substituir a REN nº 63/2004.
Por fim, a equipe de auditoria observou que persiste a inexistência de dispositivo
normativo que tipifique a sanção administrativa retributiva (multa) por conta da
malversação ou má gestão de recursos de fundos setoriais, conforme apontado na letra b)
da conclusão do Parecer Jurídico nº 650/2011 -PGE/ANEEL/PGF/AGU. ln verbis:
38. Ante o exposto, a Procuradoria opina no seguinte sentido:
[...]
b) Inexistência, na Resolução n. 63/2004, de tipo normativo que possibilite a
aplicação de sanção administrativa retributiva (multa) ao órgão gestor da
CDE por conta de malversação de seus recursos...

Em resposta a esse questionamento, a ANEEL informa que na proposta de normativo
apresentado pelo Grupo de Trabalho instituído para análise das contribuições recebidas
na segunda fase da Audiência Pública nº 77/2011, a tipificação relativa à má gestão dos
fundos setoriais está prevista no art. 13, XV, transcrito a seguir:
Art. 13. Constitui infração do Grupo V:
[...]
XV - descumprir o agente autorizado para tal função as obrigações de gestão
adequada dos recursos setoriais sob sua administração;

Aqui cabe uma observação no sentido de, caso possível, tornar mais explícito ou mesmo
tipificar na nova norma um rol com as gravidades das condutas que abririam caminho à
punibilidade do agente que vier a dar causa a irregularidades na gestão de recursos
provenientes de fundos setoriais sob sua responsabilidade, bem como alinhar tal conduta
com as respectivas consequências de tal comportamento. Uma vez que a descrição do
dispositivo está genérica, no momento de aplicação da penalidade poderá haver a
dificuldade de tipificação entre uma conduta com dolo ou má fé e aquela ocorrida por
culpa ou erro. A equipe de auditoria entende que, a depender da conduta identificada no
caso concreto, as penalidades poderiam ser diferenciadas.
Diante do exposto, foram enumeradas algumas possíveis consequências para a sociedade
e para a unidade auditada em caso de não correção das falhas detectadas, a título
informativo com vistas à melhoria de processos internos da agência. São elas:
•
Possível impunidade ou insuficiência de penalização sobre os agentes
regulados em função da existência de falhas e brechas regulatórias que permitem a
aplicação de multas mais leves ou mesmo a não aplicação, bem como multas mais
pesadas;
•
Possíveis perdas e danos ao erário, com redução do papel arrecadatório da
ANEEL por conta de critérios de cálculo que permitem interpretação elástica para
aplicação de multas;
•
Eventual ineficiência no exercício do papel regulatório da Agência por
conta de morosidade no processo de criação, atualização e implementação de normativos
regulatórios;
•
Insegurança jurídica e/ou administrativa em decorrência de possível
ausência de critérios objetivos na tipificação;
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•
Busca de pareceres jurídicos como instrumento paliativo para possibilitar
a aplicação da norma.
Verifica-se, dessa maneira, que a recomendação de alteração da REN nº 63/2004, citada
no parecer jurídico da Procuradoria Federal junto a ANEEL, ainda não se encontra
atendida. Conforme citado acima, a nova norma permanece em trâmite e ainda não houve
deliberação por parte da Diretoria Colegiada.

7. Avaliação do Cumprimento
Recomendações do TCU

das

Determinações/

O escopo de auditoria quanto a este tópico abrangeu 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 UPC, a mesma foi atendida?
Em levantamento efetuado no sítio eletrônico do TCU, foram identificados 11 Acórdãos
expedidos pelo Tribunal em 2017, envolvendo a Agência Nacional de Energia Elétrica,
dos quais, em apenas dois, o de número 2578/2016-Plenário e nº 1.416/2017-Plenário,
houve determinação à CGU, para que este Controle Interno se manifestasse no âmbito da
auditoria anual de contas de 2017 da ANEEL. As análises realizadas estão expostas nos
dois próximos subitens.

7.1 Avaliação da gestão sobre as renúncias de receitas
praticadas
O escopo da auditoria quanto ao estabelecido pela Corte de Contas no item 10 abrangeu
a Avaliação das Renúncias Tributárias, quanto ao cumprimento do subitem 1.8.2 do
Acórdão TCU nº 2.578/2016-Plenário pela UJ, relativo ao Regime Especial de Incentivos
para o Desenvolvimento da Infraestrutura – REIDI.
Com o objetivo de atender ao definido pelo escopo de auditoria, foi elaborada a seguinte
questão de auditoria:
•
Houve o atendimento pela ANEEL às recomendações constantes no subitem 1.8.2
do Acórdão TCU 2.578/2016-Plenário?
Em seu item 1.8.4, o Acórdão TCU 2.578/2016-Plenário determinou à CGU que, na
próxima Auditoria Anual de Contas da ANEEL, fosse verificado o cumprimento das
deliberações dirigidas a essa agência.
As determinações à ANEEL estão contidas no item 1.8.2 do Acórdão, nos seguintes
termos:
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[...]que estabeleçam rotina de fiscalização concomitante e subsequente dos
empreendimentos beneficiados pelo Regime Especial de Incentivos para o
Desenvolvimento da Infraestrutura (Reidi), no intuito de verificar a efetiva
imobilização dos bens e serviços adquiridos em decorrência do referido
regime, informando as medidas adotadas nas suas próximas contas anuais a
serem prestadas a este Tribunal;

Parte das determinações do citado Acórdão foram, também, dirigidas ao Ministério de
Minas e Energia – MME, implicando em manifestação desta CGU, quando da Auditoria
Anual de Contas no MME, por meio do Relatório nº 201701113, relativo ao exercício de
2016.
Nesse relatório foram abordadas as providências relativas ao REIDI que deveriam ser
adotadas pelo MME e também aquelas que caberiam à ANEEL, pois, em virtude da
sinergia necessária entre os agentes do setor elétrico, verificou-se, na oportunidade, a
necessidade de ampliar a análise e extrapolar o escopo para fora do âmbito do MME,
mostrando o envolvimento de cada órgão, de acordo com as etapas do processo de
concessão do benefício.
Portanto, aqui indica-se a leitura dos itens 2.1.1.1, 2.1.1.2 e 2.1.1.3 do Relatório de
Auditoria nº 201701113 para a obtenção de informações mais específicas relativas aos
outros agentes que fazem parte do processo.
Em que pese tal assunto ter sido discutido anteriormente, para este exercício ainda seria
necessário buscar as atualizações das providências tomadas pela ANEEL desde o período
do encerramento do relatório nº 201701113 até a presente data.
É importante informar que os procedimentos de adesão ao REIDI se iniciam na ANEEL.
A Agência, no âmbito de sua competência, realiza as licitações para contratação do
serviço público de transmissão e geração de energia elétrica, bem como firma os
respectivos contratos de concessão.
Na auditoria passada verificou-se a deficiência de instrumentos normativos específicos
que tratassem do REIDI ou que fizessem uma consolidação dos mesmos, pois os assuntos
foram encontrados de maneira dispersa em documentos ou normativos que tratavam de
matérias diversas, o que dificultou a sua localização e visualização. Assim, ainda que o
público interno à Agência conhecesse bem a respeito do assunto, o público externo teria
dificuldades em encontrá-los.
Ademais, o sítio eletrônico da ANEEL não fazia referência às portarias publicadas dos
projetos que estavam recebendo os benefícios de suspensão fiscal do REIDI, contrariando
o princípio da transparência ativa, promulgado pela Lei de Acesso à Informação (Lei n°
12.527/2011).
Tais fatos ensejaram uma recomendação para que o MME, enquanto órgão supervisor,
fizesse a gestão do REIDI junto à ANEEL, para que as informações fossem
disponibilizadas de forma integrada, transparente e de fácil acesso ao público em geral.
Para o atendimento desta recomendação, verificou-se que a ANEEL, no que trata das
informações essenciais à transparência dos dados relativos à descrição do projeto,
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disponibilizou em seu sítio eletrônico conteúdo com informações sobre o REIDI,
conforme recomendado.
Tais informações estão facilmente acessíveis por meio da página inicial da ANEEL, em
seu sítio eletrônico, na aba de “INFORMAÇÕES TÉCNICAS”, “PROGRAMAS
SETORIAIS”, fornecendo orientações detalhadas sobre o REIDI. Além disso, a página
apresenta os links para acesso a outros setores e órgãos que estão relacionados ao assunto,
a exemplo do MME e a Receita Federal.
Ainda, no intuito de obter atualizações acerca do atendimento do Acórdão da Corte de
Contas pela ANEEL, foi emitida uma solicitação de auditoria, à qual a agência respondeu
que lhe compete a realização de fiscalizações de ativos para fins tarifários, licitatórios ou
indenizatórios e que, de forma geral, a atividade consiste em verificar se o valor atribuído
aos ativos, o qual é obtido por meio de um processo de valoração, está aderente às regras
regulatórias.
Dessa forma, observou-se que a agência efetua essencialmente a fiscalização pela entrega
do produto final e disponibilização do serviço público concedido nos prazos pactuados,
de modo a não realizar fiscalização concomitante à execução das obras, uma vez que, a
responsabilidade e interesse da conclusão do empreendimento é do beneficiário que terá
que entregar o serviço contratado nas condições, qualidade e quantidades especificadas,
pelo qual será remunerado.

7.2 Falhas no monitoramento e na fiscalização das informações
relativas a gestão patrimonial das concessões que devem ser
enviadas pelos agentes setoriais
Por meio do item 9.1 do Acórdão nº 1416/2017-TCU-Plenário, o TCU determinou à
ANEEL que, na apresentação do seu Relatório de Gestão relativo ao exercício de 2017, a
agência informasse o resultado da sua avaliação sobre a gestão patrimonial por todas as
concessionárias no âmbito do sistema elétrico brasileiro, com a identificação das
eventuais falhas nas apropriações e doações de terrenos da União, aí incluída a UHE Luiz
Eduardo Magalhães, em consonância com as normas do Manual de Controle Patrimonial
do Setor Elétrico, entre outros normativos aplicáveis, a exemplo do Decreto nº 41.019, de
1957.
Além disso, o TCU determinou que o Ministério da Transparência e Controladoria-Geral
da União – CGU se manifestasse conclusivamente sobre a regularidade, ou não, da gestão
patrimonial pelas diversas concessionárias no âmbito do sistema elétrico brasileiro, a
partir da determinação contida no item 9.1. citado anteriormente. Dessa forma, as análises
da CGU se concentraram nas informações disponibilizadas pelo órgão regulador em seu
relatório de gestão e nas respostas a solicitações de auditoria enviadas para esclarecimento
de alguns aspectos da gestão patrimonial das concessões.
No Relatório de Gestão para o exercício de 2017, o órgão regulador informou que,
conforme o arcabouço legal e regulatório, o Decreto nº 41.019/57, de 26/02/1957,
determina, em seu artigo 29, parágrafo 2º, a obrigação de as empresas apresentarem a
demonstração analítica do ativo imobilizado a 31 de dezembro do ano anterior, de modo
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que as concessionárias do sistema elétrico brasileiro devem encaminhar, pelo Sistema de
envio e recebimento de arquivos entre a ANEEL e os agentes de mercado – DutoNet, as
informações determinadas no citado Decreto. De acordo com a agência, é obrigação do
agente que detém outorga para exploração de serviços e bens de eletricidade a gestão
sobre os ativos que compõem seu ato de delegação e, de acordo com as Instruções Gerais
de Controle Patrimonial, com destaque para o item 6.8 do Manual de Controle Patrimonial
do Setor Elétrico – MCPSE, os agentes obrigados à utilização do citado Manual deverão
encaminhar, até 30 de abril do ano subsequente, os Relatórios de Controle Patrimonial –
RCP previamente auditados por empresa de auditoria independente, devidamente
registrada na Comissão de Valores Mobiliários – CVM.
Em relação à UHE Luiz Eduardo Magalhães, explorada pela concessionária Investco,
citada no Acórdão, o Relatório de Gestão informa o recebimento regular do relatório
sobre procedimentos previamente acordados referentes ao RCP auditado pela empresa
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes – PWC, relativo ao exercício de 2016.
De acordo com a Agência, quando da elaboração do relatório de gestão as informações
do exercício de 2017 ainda não haviam sido disponibilizadas pelo agente por estar dentro
do prazo regular para o envio, qual seja 30/04/2018.
De acordo com o Relatório de Gestão, até o presente momento a ANEEL entende não ser
necessário realizar fiscalizações frequentes sobre os RCP dos agentes do setor elétrico
sujeitos a essa obrigação, uma vez que a Resolução Normativa – REN nº 501/2012
disciplina que constitui encargo das concessionárias, conforme disposto nos Contratos de
Concessão, organizar e manter registro e inventário dos bens e instalações vinculados à
concessão e zelar pela sua integridade.
Além disso, tendo em vista que as informações encaminhadas pelos agentes devem ser
previamente auditadas por empresas de auditoria independente registradas na CVM, a
ANEEL informou que não realizou fiscalizações específicas sobre esse tema na UHE
Luiz Eduardo Magalhães.
Ainda de acordo com o órgão regulador, com a atual estrutura física e de pessoal, a
ANEEL realiza o recebimento e a guarda das informações encaminhadas pelos agentes
para que, caso entenda necessário, realize alguma fiscalização.
Para se ter uma perspectiva inicial sobre o assunto, é interessante trazer o entendimento
da unidade técnica especializada SeinfraElétrica do TCU, expresso nos autos do processo
TC 031.828/2016-7, no que se refere à elaboração do inventário de bens relacionado ao
Decreto nº 41.019/1957:
“13. Dessa forma, vê-se que o inventário de bens, objeto da
determinação da equipe de fiscalização, e que está relacionado
ao Decreto 41.019/1957, foi devidamente incorporado nas
regulamentações posteriores que culminaram no Manual de
Controle Patrimonial do Setor Elétrico (MCPSE) e no Relatório
de Controle Patrimonial (RCP). Esse último deve ser elaborado
pela concessionária, segundo as diretrizes do MCPSE, auditado
por empresa de auditoria independente e encaminhado para a
ANEEL.
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14. Em atenção ao previsto no MCPSE, a ANEEL recebeu
regularmente o Relatório de Controle Patrimonial (RCP) da
UHE Luís Eduardo Magalhães elaborado pela Investco,
acompanhado de parecer da auditoria independente, relativo ao
ano de 2016 (disponível à peça 79).
15. Dadas as prerrogativas legais e infralegais, em síntese, cabe
ao concessionário: organizar e manter a documentação relativa
ao controle patrimonial; elaborar e enviar o RCP anualmente
para a ANEEL; e sujeitar-se à fiscalização da reguladora.
16. Ou seja, não é atribuição do regulador a elaboração do
inventário ou controle patrimonial, mas sim a fiscaliza-lo, os
quais devem ser encaminhados pelo concessionário segundo
diretrizes que já incorporam a evolução da regulação setorial
após a edição do Decreto 41.019/1957.
17. Dessa forma, dado que o RCP foi devidamente submetido à
agência, cabe a esta agora realizar sua prerrogativa de
fiscalização” [...] (Sem grifos no original)
Ainda de acordo com a manifestação da SeinfraElétrica: “o Manual de Controle
Patrimonial do Setor Elétrico - MCPSE [...] estabelece os critérios para controle do
cadastro e das movimentações dos bens e instalações do setor elétrico brasileiro pelas
concessionárias, permissionárias e autorizadas, de forma a possibilitar o efetivo
exercício das atribuições de regulação e fiscalização estabelecidas pela legislação
aplicável às atividades do serviço público de energia elétrica (peça 51, p. 3).
Basicamente, o controle patrimonial se presta a subsidiar os procedimentos de avaliação
tarifária e para reversão dos ativos (e/ou indenização de ativos não amortizados, como
as indenizações efetivas em decorrência da Medida Provisória 579, que culminou com a
Lei 12.783/2013)”.
Isso posto, as avaliações realizadas pela CGU no âmbito da auditoria anual de contas da
ANEEL utilizaram as seguintes resoluções como parâmetros de análise, em alinhamento
ao entendimento da SeinfraElétrica/TCU no que se refere à gestão patrimonial das
concessionárias:
i.
Resolução Normativa nº 674/2015, que aprova a revisão do Manual de
Controle Patrimonial do Setor Elétrico – MCPSE e estabelece a obrigação de envio pelos
agentes setoriais dos Relatórios de Controle Patrimonial – RCP auditados;
ii.
Resolução Normativa nº 691/2015, que disciplina a desvinculação, por
iniciativa de agente setorial, de bens vinculados aos serviços de geração, transmissão e
distribuição de energia; e
iii.
Resolução Normativa nº 501/2012, que estabelece procedimentos para o
mapeamento dos bens imóveis e das áreas vinculados à concessão de usinas hidrelétricas.
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Tendo em vista a determinação do TCU para que as análises da CGU fossem realizadas
a partir das informações disponibilizadas pela ANEEL em seu relatório de gestão,
consoante item 9.1 do Acórdão nº 1416/2017-TCU-Plenário, buscou-se responder à
seguinte questão de auditoria:
•
A ANEEL realiza o monitoramento e a fiscalização da gestão patrimonial dos
bens reversíveis vinculados às concessões de geração, transmissão e distribuição, de
forma a verificar a confiabilidade e a fidedignidade das informações enviadas pelos
agentes setoriais?
Cabe destacar que a Lei nº 9.427/1996 estabelece em seu art. 18 que a ANEEL somente
aceitará como bens reversíveis da concessionária ou permissionária do serviço público de
energia elétrica aqueles utilizados, exclusiva e permanentemente, para produção,
transmissão e distribuição de energia elétrica.
Dessa forma, as instruções, conceitos e normas contidas no Manual de Controle
Patrimonial do Setor Elétrico, aprovado pela Resolução Normativa nº 674/2015, são
específicas para o “controle do ativo imobilizado” vinculado ao serviço outorgado de
energia elétrica e devem ser obrigatoriamente aplicadas por concessionárias,
permissionárias e autorizadas de energia elétrica. A observância dessas instruções é
opcional às autorizadas de geração térmica em regime de produção independente e de
autoprodução bem como às de geração solar e eólica.
De acordo com as disposições do MCPSE, o citado manual foi elaborado tendo como
base os seguintes objetivos:
a) Padronizar os procedimentos de controle patrimonial adotados no Setor Elétrico,
permitindo a fiscalização e o monitoramento das atividades objetos da concessão,
permissão ou autorização, pela ANEEL; e
b) Permitir uma adequada avaliação patrimonial para atendimento das necessidades
de valoração de bens e instalações dos ativos reversíveis.
Durante a auditoria, a ANEEL ressaltou que monitora o controle do patrimônio reversível
das concessionárias a partir dos relatórios enviados pelos agentes, já que é uma obrigação
dos concessionários manter os ativos. Caso seja identificada falha na prestação do serviço
que decorra de má gestão do ativo, informou que é aberto processo de fiscalização
específico com intuito de melhorar essa gestão, tendo enviado informações relacionadas
a fiscalizações em algumas usinas.
De acordo com o órgão regulador, foram realizadas fiscalizações específicas de controle
patrimonial no período de 2013 a 2015 com o objetivo de instruir os agentes quanto ao
cumprimento de obrigações contratuais e regulamentares, sendo ressaltado que estas
fiscalizações tiveram caráter mais educativo e orientativo.
Conforme já destacado, a Agência entende que o monitoramento do RCP devidamente
auditado por empresa de auditoria independente, conforme exigido pela REN nº
674/2015, seria suficiente para o controle dos ativos e que fiscalizações da agência
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somente seriam necessárias em caso de identificação de má gestão dos bens patrimoniais
por parte dos agentes.
Em relação aos ativos de geração e transmissão, a agência apenas verifica se os
procedimentos aplicados pelas empresas de auditoria estão adequados com a
regulamentação da agência relativa ao controle patrimonial, não realizando fiscalização
específica em relação ao controle de tais bens.
Dessa forma, não foram realizadas fiscalizações durante os anos de 2016 e 2017 acerca
do controle patrimonial a cargo das concessionárias, excetuando-se os casos de avaliação
da base de remuneração das distribuidoras durante os processos de revisão tarifária, o que
pode indicar uma fragilidade da atuação da agência, haja vista a existência de assimetrias
de informação entre regulador e as empresas reguladas, ainda que os RCP sejam auditados
por empresa de auditoria independente.
Haja vista que essas avaliações são contratadas pelas próprias concessionárias, é
importante que a ANEEL realize fiscalizações em relação às informações encaminhadas
pelos agentes, por exemplo utilizando-se de técnicas de amostragem, de forma a
identificar eventuais impropriedades e inconsistências no cadastro patrimonial das
concessionárias e na movimentação de bens e instalações que compõem o patrimônio do
serviço concedido, sujeitos à reversão.
A atuação da fiscalização mostra-se importante, entre outros, para o atendimento das
necessidades de valoração e verificação do estado de conservação de bens e instalações
dos ativos reversíveis próximo ao vencimento de concessões ou quando da realização das
revisões tarifárias das concessões de geração em regime de cotas.
Por exemplo, um importante aspecto a ser avaliado por meio de fiscalizações in loco, a
partir das informações de controle patrimonial, são as condições de manutenção das
principais infraestruturas e bens reversíveis ao fim da concessão, buscando-se preservar
a integridade destes e a continuidade do serviço prestado.
Além disso, o próprio Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico – MCPSE
estabelece que sua instituição visa atender “a necessidade de controle do cadastro e das
movimentações dos bens e instalações do Setor Elétrico brasileiro pelas concessionárias,
permissionárias, autorizadas e pelo Órgão Regulador, para acompanhamento
patrimonial e avaliação dos ativos em serviços outorgados de energia elétrica, tanto para
fins tarifários como para fins de reversão”.
Outro ponto que merece destaque é o fato de a ANEEL não possuir um manual de
fiscalização patrimonial dos agentes, pois entende que o MCPSE é bastante exaustivo no
detalhamento dos ativos em termos de controle patrimonial.
Ainda, cabe ressaltar que a ANEEL não demonstrou a forma pela qual realiza o efetivo
monitoramento do controle patrimonial das concessionárias em relação aos bens e
instalações reversíveis, em especial no que tange à fidedignidade dos registros em relação
aos projetos aprovados pela agência e implantados pelos empreendedores (por exemplo,
de usinas hidrelétricas e linhas de transmissão), bem como no que se refere a alterações
nos registros dos ativos vinculados ao serviço outorgado.
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Para a realização do monitoramento do controle patrimonial visando subsidiar eventuais
fiscalizações, não se demonstrou a utilização de sistemas ou análises automatizadas, red
flags, relatórios gerenciais de acompanhamento acerca do tema, etc.
Por outro lado, pode-se verificar que a agência tem acesso a informações relativas a
qualidade do serviço prestado pelas concessionárias, por meio de indicadores e
parâmetros de disponibilidade e capacidade operativa das instalações de transmissão,
comparação da disponibilidade ou geração das usinas com determinada referência, limites
para duração e frequência das interrupções no fornecimento de energia pelas
distribuidoras, dentre outros.
Em relação à obrigação de envio dos relatórios de controle patrimonial – RCP dos
exercícios de 2016 e 2017, identificou-se, a partir de uma relação fornecida pela ANEEL,
que das 775 empresas obrigadas ao envio dos relatórios, 265 ou 34,2% estavam
inadimplentes com essa obrigação.
Quanto a esse ponto, a agência ponderou que o período de 2016 é recente e que o prazo
de entrega do RCP referente ao exercício de 2017 encerrou-se apenas no último dia 30/04,
razão pela qual ainda estaria planejando eventuais ações necessárias em relação ao tema.
Em que pese a argumentação da ANEEL, cabe destacar que o prazo para a entrega dos
documentos relativos ao exercício de 2017 já se encerrou há quase dois meses e, no que
se refere a 2016, há cerca de 14 meses.
Destarte, a agência deve notificar os agentes para que os mesmos cumpram os requisitos
da REN nº 674/2015 para o envio do RCP e, caso contrário, deve proceder a ações
fiscalizatórias para que seja conferido o necessário enforcement em relação às exigências
da citada resolução.
A agência informou, ainda, que desde 2016 a Superintendência de Fiscalização
Econômica e Financeira – SFF vem reestruturando seus processos de fiscalização em
alinhamento a novas diretrizes, buscando realizar ações fiscalizatórias mais efetivas,
tendo como objetivo a prevenção da inadimplência e melhoria da qualidade das
informações prestadas à fiscalização.
Também ressaltou que está desenvolvendo ferramentas analíticas que permitirão um
maior controle da adimplência e qualidade dos dados recebidos dos agentes.
De fato, a adoção de ferramentas mais modernas, baseadas em big data e analytics, por
exemplo, podem auxiliar a ANEEL no processo de avaliação e fiscalização do grande
volume de informações relacionadas aos bens e instalações vinculadas às concessões que
são enviadas pelos agentes setoriais, reduzindo, assim, a assimetria de informações
existente entre a agência e os concessionários.
A utilização de novas ferramentas de tecnologia da informação também contribuiria para
tornar mais célere o trabalho do reduzido número de fiscais da agência diante do volume
de dados que está sujeito ao controle do regulador, não só em relação ao controle
patrimonial, mas também com relação a diversos outros processos a cargo da fiscalização.
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Ressalta-se que esse processo de modernização da atuação da fiscalização ainda está em
curso na agência, não se verificando, até o momento, a efetiva adoção de ferramentas
mais robustas que possam facilitar as análises dos fiscais em relação ao monitoramento e
fiscalização dos bens vinculados à concessão.
O ideal seria a realização de cruzamentos automatizados, com uma certa periodicidade,
entre as diversas bases de dados existentes na ANEEL e que possam conter informações
relevantes para a avaliação da adequação da gestão do patrimônio das concessões.
A utilização de sistemas ou análises automatizadas, red flags, relatórios gerenciais de
acompanhamento acerca do tema, podem conferir maior robustez à atuação da agência
no monitoramento dos bens reversíveis e na tomada de decisão em relação à necessidade
de realização de fiscalizações.
Haja vista que constitui encargo das concessionárias, conforme disposto nos contratos de
concessão, organizar e manter registro e inventário dos bens e instalações vinculados à
concessão e zelar pela sua integridade e, diante da necessidade de que as informações
relativas aos bens de concessão das usinas hidrelétricas estejam georreferenciadas, a
ANEEL estabeleceu, por meio da Resolução Normativa nº 501/2012, os procedimentos
para o mapeamento dos bens imóveis e das áreas vinculadas à concessão dessas usinas.
De acordo com a REN nº 501/2012, consideram-se bens imóveis vinculados à concessão
as estruturas civis que caracterizam o aproveitamento hidrelétrico, tais como barramento,
vertedouro, tomada d’água, circuito de adução, casa de força, canal de fuga e subestação.
Já as áreas vinculadas à concessão são aquelas não necessariamente pertencentes à
concessão, mas de interesse à gestão do aproveitamento hidrelétrico, tal como área de
proteção permanente que exceda os limites físicos da concessão.
A referida resolução estabelece a necessidade de realização de levantamento planimétrico
cadastral de áreas de concessão de hidrelétricas, por meio da produção de arquivos
vetoriais georreferenciados individualizados para canteiro de obras/área industrial;
barramento/vertedouro; circuito de adução e tomada d’água; casa de força e canal de fuga;
subestação; áreas cedidas para terceiros; área do reservatório, nos níveis máximo normal
e máximo maximorum; área de proteção permanente; e área declarada de utilidade
pública.
Dessa forma, as informações georreferenciadas contém insumos relevantes para a atuação
da fiscalização da ANEEL em relação a aspectos da gestão patrimonial, podendo-se citar
a questão das áreas cedidas para terceiros.
No que se refere às exigências da REN nº 501/2012, a ANEEL informou que recebeu os
arquivos relativos ao mapeamento dos bens imóveis e das áreas vinculadas à concessão
de 157 usinas hidrelétricas, de um total de 231 empreendimentos para os quais os arquivos
deveriam ter sido enviados.
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De acordo com a agência, tais arquivos estão em processamento pela Superintendência
de Gestão Técnica da Informação – SGI para inserção em banco de informações
georreferenciado, sendo que 63 já tiveram seus dados disponibilizados no SIGEL3.
No entanto, devido a limitações na infraestrutura de TI da ANEEL, somente os dados
referentes aos reservatórios no N.A. máximo maximorum das usinas foram
disponibilizados para visualização ao público externo de modo online.
Em relação titulares dos 74 empreendimentos de geração hidrelétrica que não enviaram
os dados relativos aos mapeamentos, a ANEEL ainda não havia tomado as providências
necessárias para a regularização da situação.
Dessa forma, faz-se necessário notificá-los para que os arquivos sejam encaminhados e,
caso os dados não sejam enviados, deve-se iniciar fiscalizações no intuito de regularizar
o atendimento à obrigação contida na citada resolução.
A REN nº 501/2012 estabelece em seu art. 2º, parágrafo único, que a concessionária
deverá manter arquivado, disponível a qualquer tempo para consulta da ANEEL, todos
os relatórios técnicos, documentos, dados e estudos que comprovem que os
levantamentos relativos ao mapeamento dos bens imóveis e das áreas vinculadas à
concessão de usinas hidrelétricas foram realizados como requerido e estão em
conformidade com as normas técnicas.
Quanto à obrigação constante do parágrafo único do art. 2º da REN nº 501/2012, a
ANEEL destacou que a fiscalização se dá por demanda da própria agência, quando são
requeridos, a qualquer momento, os relatórios para consulta caso haja necessidade de
confirmação de alguma informação prestada ou necessidade de análise de algum ponto
específico.
Ainda de acordo com o órgão regulador, identificado o descumprimento de alguma
obrigação, a concessionária estará passível de processo punitivo e, caso no processo de
análise dos dados encaminhados surjam dúvidas quanto à conformidade dos
levantamentos em relação à resolução e às normas técnicas específicas, a Agência poderá
demandar da concessionária as informações pertinentes.
Isso posto, verifica-se que a ANEEL não possui uma rotina de fiscalização para
verificação da conformidade dos levantamentos realizados pelos agentes em relação às
resoluções e normas técnicas, a partir de critérios bem definidos e instruções formalizadas
(manuais, procedimentos, documentos padronizados).
Já o art. 4º, §1º, da REN nº 501/2012, dispõe que as concessionárias deverão atualizar os
arquivos referentes aos levantamentos e encaminhá-los à ANEEL sempre que houver
qualquer alteração na área de concessão, inclusive por ampliação, aquisição de novos
terrenos, desvinculação ou cessão de uso anuída pela agência. Em relação a esse ponto, a
ANEEL informou que adota a mesma sistemática descrita anteriormente e, ainda, que seu
cumprimento é verificado quando há solicitação de ampliação do empreendimento ou de
desvinculação ou cessão anuída pelo órgão regulador.
3

Disponível em http://sigel.ANEEL.gov.br/portal/home/index.html
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Ressalta-se que através da adoção de análises automatizadas, por meio do cruzamento das
informações recebidas dos agentes em atendimento a diversas normas, tais como as
Resoluções Normativas nº 674/2015 e nº 691/2015, seria mais fácil identificar as
situações para as quais os agentes deveriam enviar a atualização dos mapeamentos dos
bens imóveis e das áreas vinculadas à concessão, o que também poderia subsidiar a
análise quanto à necessidade de se iniciar uma fiscalização, conferindo maior eficiência
ao processo e facilitando a interação entre as superintendências de fiscalização da agência.
Ainda no que se refere às exigências legais relacionadas aos bens reversíveis, cabe
destacar que a Lei nº 9.427/1996 estabelece que:
“Art. 14. O regime econômico e financeiro da concessão de
serviço público de energia elétrica, conforme estabelecido no
respectivo contrato, compreende:
V - indisponibilidade, pela concessionária, salvo disposição
contratual, dos bens considerados reversíveis.”
No âmbito da ANEEL, o dispositivo acima está regulado pela Resolução Normativa nº
691/2015, que disciplina a desvinculação, por iniciativa de agente setorial, de bens
vinculados aos serviços de geração, transmissão e distribuição de energia.
Durante os exames de auditoria, a SFF informou que identificou 68 processos anuídos em
2016 e 24 em 2017, após avaliação formal do cumprimento dos requisitos contidos REN
nº 691/2015, tendo enviado comprovação documental das análises realizadas durante o
exercício de 2017.
Já o art. 4º da REN nº 691/2015 dispõe que fica dispensada da obrigação de realização de
pedido de anuência prévia, sem prejuízo do controle a posteriori e das sanções previstas
em lei, a desvinculação de bens considerados inservíveis à prestação do serviço público
de geração, transmissão ou distribuição de energia elétrica, bem como à produção de
energia elétrica a partir do aproveitamento de potencial hidráulico.
Ressalta-se que o agente setorial deve constituir dossiê da desvinculação, composto de
uma série de documentos, o qual deverá ser mantido à disposição da fiscalização da
ANEEL, pelo período de cinco anos, contados da data de realização da desvinculação.
Destaca-se que não há um procedimento específico e rotineiro de verificação das
desvinculações de bens relacionados às concessões.
Independentemente do art. 4º da REN nº 691/2015, conforme disposto no Manual de
Contabilidade do Setor Elétrico, as outorgadas deverão desvincular do seu acervo
patrimonial bens móveis e imóveis considerados inservíveis à concessão e permissão, por
meio dos sistemas de Ordem de Desativação - ODD e Ordem de Alienação - ODA.
De acordo com a ANEEL, quando demandada ou quando identificada movimentação
relevante (materialidade), a agência efetua a fiscalização dos procedimentos de ODD e
ODA extraídos da contabilidade da empresa, visando garantir a aplicação dos dispositivos
da REN nº 691/2015.
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Diante da sistemática atualmente adotada pela fiscalização, não é possível assegurar que
possíveis inconsistências nas informações enviadas pelas concessionárias sejam
identificadas pelo órgão regulador, por exemplo em relação a movimentações e
desvinculações de bens reversíveis e cessões de terrenos para terceiros.
Como forma de aperfeiçoar a atuação da ANEEL em relação à gestão do patrimônio das
concessões, entende-se que a instituição de um manual de fiscalização contendo
procedimentos e instruções, aliado à adoção de ferramentas automatizadas de checagem
e batimento dos valores dos controles patrimoniais com outras informações disponíveis
na agência, por exemplo, a contabilidade regulatória das empresas e as informações
acerca dos pedidos de desvinculação de bens, poderia conferir maior celeridade e
eficiência ao processo de fiscalização, bem como propiciaria maior segurança de que as
informações prestadas pelos agentes são fidedignas e confiáveis.

7.3 Vencimento de concessões sem que tenham sido adotadas
todas as medidas necessárias para a prorrogação ou licitação,
incluindo a definição da metodologia de cálculo do Uso de Bem
Público e a avaliação dos bens vinculados à concessão
Ainda com relação à gestão de bens reversíveis, a ANEEL informou que as fiscalizações
para avaliação dos mesmos são realizadas por demanda, ou seja, apenas quando há
situações em que os bens serão revertidos para a União, destacando que desde sua criação
nunca houve este tipo de situação.
No entanto, informou que realizou fiscalização na Companhia Energética de Roraima –
CERR para definir o valor da indenização dos bens utilizados na prestação do serviço
público de energia elétrica, haja vista que a concessão foi assumida pela Boa Vista
Energia (atual Eletrobrás Distribuição Roraima), conforme Despacho do Ministro de
Estado de Minas e Energia s/nº, de 11 de agosto de 2016, e Portaria MME nº 425, de 3 de
agosto de 2016.
Especificamente no que se refere às usinas hidrelétricas concedidas, o órgão regulador
informou que a realização de fiscalização para avaliação dos bens reversíveis, caso seja
necessária, somente será realizada ao final da concessão, quando da análise de eventual
pedido de prorrogação ou para início do processo licitatório da concessão.
No entanto, verificou-se que existem 10 usinas hidrelétricas ou pequenas centrais
hidrelétricas que estão com o prazo de concessão vencido e para as quais não houve
análise da área técnica da ANEEL quanto à prorrogação/licitação ou fiscalização dos bens
patrimoniais vinculados à concessão.
Quadro 3 – Concessões de usinas hidrelétricas vencidas pendentes de análise
PRAZO TOTAL
VENCIMEN
USINA
UF PROPRIETÁRIO REGIME
CONCESSÃO +
TO
PRORROGAÇÃO

POTÊNCIA
kW
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Novelis do Brasil
APE
19/04/2008
Ltda.
Companhia Bom
Rio
SC
Sucesso de
APE
13/09/2014
Timbó
Eletricidade
Mineração Taboca
Pitinga
AM
APE
26/02/2016
S. A
Companhia
Alecrim
SP
Brasileira de
APE
28/06/2016
Alumínio
Companhia
Barra
SP
Brasileira de
APE
28/06/2016
Alumínio
Companhia
França
SP
Brasileira de
APE
28/06/2016
Alumínio
Companhia
Fumaça
SP
Brasileira de
APE
28/06/2016
Alumínio
Companhia
Porto
SP
Brasileira de
APE
28/06/2016
Raso
Alumínio
Companhia
Serraria
SP
Brasileira de
APE
28/06/2016
Alumínio
Agro
Socibe Energia S.
TO
PIE
12/07/2017
Trafo
A.
Fonte: Ofício nº 41/2018-AIN/ANEEL e BIG/ANEEL
Brecha

MG

60

12.400

30
5.500
30

24.960

20
72.000
20
40.400
20
29.520
20
36.400
20
28.400
20
24.000
30

14.040

De acordo com a agência, estas usinas são enquadradas no art. 2º da Lei nº 12.783/2013,
que dispõe que a outorga de concessão e autorização para aproveitamento de potencial
hidráulico maior que 5.000 kW (cinco mil quilowatts) e inferior ou igual a 50.000 kW
(cinquenta mil quilowatts) poderá ser prorrogada a título oneroso, desde que ainda não
tivesse sido prorrogada e estivesse em vigor quando da publicação da referida lei
(conforme redação dada pela Lei nº 13.360, de 17/11/2016). Em relação a esse ponto, a
agência informou que a resolução contendo a metodologia de cálculo do valor de Uso de
Bem Público – UBP, a qual regulamenta o Decreto nº 9.158/2017, ainda não foi editada.
Cabe destacar que o Decreto nº 9.158/2017, que regulamenta o art. 2º da Lei nº
12.783/2013 e que contém as diretrizes para que a ANEEL defina a metodologia de
cálculo do UBP só foi publicado em 22/09/2017, cerca de quatro anos e oito meses após
a publicação da lei.
Dessa forma, faz-se necessário que a ANEEL, após a conclusão da análise das
contribuições recebidas na Audiência Pública nº 09/2018, que foi realizada para obter
subsídios para o aprimoramento do ato regulatório, a ser editado pela ANEEL, para
regulamentar a metodologia para cálculo do valor de UBP conforme Decreto nº
9.158/2017, e discussão no âmbito da sua diretoria, edite o ato normativo contendo as
regras para o cálculo do valor a título oneroso para a prorrogação/licitação das usinas
identificadas na quadro 3.
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Após isso, e ao término da análise dos pedidos de prorrogação dessas concessões,
incluindo a avaliação quanto a gestão patrimonial das usinas, a ANEEL deverá enviar os
processos ao MME para que o Ministério, na qualidade de Poder Concedente, decida a
respeito da concessão da prorrogação ou da licitação dessas concessões.
Especificamente em relação a UHE Alecrim, verifica-se que essa usina possui mais de
50.000 kW, não se enquadrando no art. 2º da Lei nº 12.783/2013. Já a usina Brecha estava
com a concessão vencida quando da publicação da referida lei e também não se
enquadram nesse dispositivo. Ou seja, o processo para a eventual prorrogação ou licitação
dessas concessões já deveria ter sido iniciado, incluindo a avaliação dos bens vinculados
ao serviço prestado, o que não ocorreu até o momento.
Cabe destacar que existem mais 19 usinas hidrelétricas, incluindo alguns aproveitamentos
de potencial hidráulico entre 5.000 kW e 50.000 kW, cujas concessões irão vencer nos
próximos 5 anos e para as quais a ANEEL e o MME deverão adotar ações tempestivas
para a análise de eventuais pedidos de prorrogação ou para a licitação das concessões.

46

Quadro 4: Concessões de usinas hidrelétricas que vencerão nos próximos 5 anos
PRAZO TOTAL
VENCIMEN CONCESSÃO +
REGIME
POTÊNCIA
TO
PRORROGAÇÃ
kW
O

USINA

UF

PROPRIETÁRIO

Barra

PR

Rio Jordão Papéis S.
A.

APE

28/08/2019

60

5.200

Isamu
Ikeda

TO

Isamu Ikeda Energia
S.A

PIE

30/01/2020

30

27.600

Itumbiara

GO/
MG

Furnas Centrais
Elétricas S. A.

SP

26/02/2020

50

2.080.500

Paranoá

DF

CEB Geração S.A.

PIE

29/04/2020

51

30.000

Jaguari

SP

SP

20/05/2020

50

27.600

Paraibuna

SP

Glória
MG
Nova
MG
Maurício
Salto do
SP
Iporanga

Companhia Energética
de São Paulo
Companhia Energética
de São Paulo
Vale S. A.

SP

09/03/2021

50

87.020

APE

01/11/2021

30

13.800

Vale S. A.

APE

01/11/2021

30

29.232

APE

04/11/2021

50

36.870

SP

30/12/2021

50

500.400

APE

17/02/2022

30

42.000

APE

17/02/2022

30

42.000

SP

16/06/2022

30

9.600

Companhia Brasileira
de Alumínio
Companhia Estadual
de Geração e
Transmissão de
Energia Elétrica
Itamarati Norte S/A Agropecuária
Itamarati Norte S/A Agropecuária
Eletricidade da
Amazônia S. A.

Itaúba

RS

Juba I

MT

Juba II

MT

Braço
Norte II

MT

Baruíto

MT

Global Energia
Elétrica S.A

PIE

12/03/2023

30

18.000

Cachoeira

RO

JFG Energia S. A

SP

14/06/2023

30

11.120

Rondon II

RO

Eletrogoes S. A.

SP

14/06/2023

30

73.500

Sobragi

MG

Companhia Brasileira
de Alumínio

APE

05/07/2023

30

60.000

17/09/2023

50

1.676.000

31/10/2023

50

492.100

Governad
or Bento
Munhoz
Copel Geração e
PR
SP
da Rocha
Transmissão S. A.
Neto (Foz
do Areia)
Marechal
Mascaren
has
de
Furnas Centrais
MG
SP
Moraes
Elétricas S. A.
(ExPeixoto)
Fonte: Ofício nº 41/2018-AIN/ANEEL e BIG/ANEEL
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Para as concessões de distribuição, a SFF realizou, em 2016 e 2017, fiscalizações de
ativos que compõem a Base de Remuneração das Concessionárias de Distribuição para
fins de revisão tarifária ordinária, tendo sido apresentada a relação de não conformidades
verificadas em 27 concessionárias, cujos processos de fiscalização ainda se encontram
em andamento.
Destaca-se que o TCU já realizou auditoria operacional em relação aos ativos que
integram a base de remuneração regulatória das concessionárias de distribuição, cujos
resultados estão consignados no Acórdão nº 2579/2014-TCU-Plenário.
Durante auditoria anual de contas, a ANEEL informou que no momento das fiscalizações
de base de remuneração das distribuidoras, é verificado, de forma amostral, se os ativos
registrados no Ativo Imobilizado em Serviço -AIS possuem fidedignidade com aqueles
em operação, além de estar desenvolvendo um processo de verificação dos ativos de
distribuição via georreferenciamento.
No que se refere às distribuidoras designadas Eletrobras Distribuição Acre, Alagoas,
Amazonas, Piauí, Rondônia e Roraima, que estão sem contrato de concessão, cabe
destacar que a Lei nº 12.783/2013 dispõe que é facultado à União, quando o prestador do
serviço for pessoa jurídica sob seu controle direto ou indireto, promover a licitação da
concessão associada à transferência de controle da pessoa jurídica prestadora do serviço,
outorgando contrato de concessão ao novo controlador pelo prazo de 30 (trinta) anos.
Além disso, a referida lei estabelece que a licitação de que trata o caput poderá ser
realizada sem a reversão prévia dos bens vinculados à prestação do serviço.
O Decreto nº 9.192/2017, por sua vez, dispõe sobre a licitação de concessões de
distribuição e de transmissão associadas à transferência de controle de pessoa jurídica
prestadora de serviço público de energia elétrica, estabelecendo que o licitante vencedor
fará jus ao novo contrato de concessão mediante a aquisição das ações a serem alienadas
para fins de transferência do controle societário da empresa.
Assim, conforme destacado pela ANEEL, havendo a troca de controle societário, há
continuidade da pessoa jurídica na prestação dos serviços, não havendo que se falar em
reversão de bens.
No entanto, caso seja frustrada a licitação associada à transferência de controle das
distribuidoras do grupo Eletrobrás, conforme disposto no art. 5º do Decreto nº
9.192/2017, a ANEEL deverá realizar a licitação das concessões sem transferência do
controle societário da pessoa jurídica responsável pela prestação do serviço.
Nessa hipótese, o referido Decreto estabelece que o vencedor da licitação deverá,
conforme regras e prazos a serem definidos pela ANEEL em edital, adquirir do
responsável pela prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica os bens
e as instalações reversíveis vinculados à prestação do serviço por valor correspondente à
parcela de investimentos não amortizados e/ou não depreciados a eles associados,
valorados pela metodologia do Valor Novo de Reposição.
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Em relação a esse ponto, a agência informou que iniciou as discussões internas com
relação aos dispositivos editalícios e contratuais necessários, caso alguma das hipóteses
previstas no art. 5º do Decreto n. 9.192/17 ocorra, conferindo à Agência a
responsabilidade pela realização da licitação; todavia, ainda não houve abertura de
processo formal, a fim de preservar o processo em andamento conduzido pelo MME.
Dessa forma, afigura-se pertinente que a ANEEL elabore, em conjunto com o Poder
Concedente, plano de ação contendo todas as ações necessárias à realização da licitação
das concessões de distribuição do Acre, Alagoas, Amazonas, Piauí, Rondônia e Roraima,
de forma a não atrasar ainda mais o processo de troca do concessionário, em se
verificando alguma hipótese do art. 5º do Decreto nº 9.192/2017, como a frustação da
licitação das concessões associada a transferência de controle dessas distribuidoras.
Essas avaliações devem incluir o cálculo do Valor Novo de Reposição – VNR referente
a parcela de investimentos não amortizados e/ou não depreciados.
Também merece destaque o caso da distribuidora Energisa Tocantins, cuja concessão
vencerá em 30/01/2020, a qual também demandará análises futuras da ANEEL, inclusive
eventual avaliação patrimonial dos bens vinculados à concessão.
A esse respeito, a ANEEL salientou que o MME ainda não enviou à agência as diretrizes
para os procedimentos licitatórios ou de prorrogação dessa concessão.
Em suma, constatou-se a manutenção de agentes operando usinas hidrelétricas e
distribuidoras de energia elétrica sem contratos de concessão, a título precário, o que
decorre em grande parte da morosidade na definição de normas infralegais necessárias à
regulamentação das disposições relativas a prorrogação das concessões estabelecidas pela
Lei nº 12.783/2013.
Dessa forma, recomenda-se à ANEEL, em conjunto com o MME, a adoção de medidas
para a regularização da situação das concessões vencidas, bem como o planejamento das
ações necessárias para a eventual prorrogação/licitação das concessões que vencerão nos
próximos anos.

8. Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU
A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas nesse item foram consideradas as
seguintes questões de auditoria:
•
Existem recomendações pendentes de atendimento e que impactam a gestão da
unidade?
A metodologia consistiu no levantamento de todas as recomendações pendentes no início
do exercício, com posterior verificação do atendimento das mesmas. O quadro a seguir
apresenta o extrato da situação do atendimento às recomendações da CGU.
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Quadro 5: Situação do atendimento às recomendações da CGU
Número do
Relatório

Constatação

227344

Descumprimento
de
normativo sobre a
obrigatoriedade
de
auditoria
em
orçamentos referentes a
empreendimentos
de
pequenas
centrais
hidrelétricas.

201306236

A
unidade
jurisdicionada
não
realizou, de forma
sistemática, avaliação
do seu desempenho com
relação à prestação dos
serviços nem pesquisa
de satisfação junto aos
usuários.

201306236

Deficiência
nos
controles internos do
órgão
regulador
atinentes ao trâmite dos
procedimentos
administrativos
sancionatórios
instaurados
pelas
Agências Reguladoras
Estaduais.

201306236

Intempestividade
na
resposta à impugnação
do edital do pregão
eletrônico nº 59/2012

201405751

201405751

A Agência não definiu
de forma clara quais os
atos
normativos
deverão passar pelo
processo de AIR e não
estabeleceu
uma
gradação
entre
a
complexidade do tema a
ser regulado e o nível de
profundidade da análise
a ser realizada.
Ausência de estudos de
mercado
que
justifiquem a política

Recomendação

Situação das
Recomendações

Que a ANEEL cumpra o § 2º do
artigo 7º da Resolução ANEEL
146/2005 e realize, por meio de
fiscalização específica, auditoria
confrontando
o
orçamento
apresentado com o realizado para
os empreendimentos que entraram
Atendida
em operação e se sub-rogaram aos
benefícios do rateio da Conta de
Consumo de Combustíveis Fósseis
– CCC. A auditoria deve ser
efetuada antes que o benefício
cesse, a fim de evitar problemas
com ressarcimentos futuros.
Realizar e divulgar avaliação de
desempenho na prestação dos
serviços ao cidadão, especialmente
Pendente de
em relação aos padrões de
atendimento
qualidade do atendimento, fixados
sem impacto na
na Carta de Serviços ao Cidadão, e
gestão
divulgar pesquisa de satisfação
junto aos usuários dos serviços
prestados.
Que
a
Agência
continue
aperfeiçoando
os
controles
internos atinentes aos processos
administrativos
sancionatórios
instaurados
pelas
Agências
Pendente de
Reguladoras Estaduais, de modo a
atendimento
garantir que os processos com com impacto na
multas
exigíveis
sejam
gestão
tempestivamente encaminhados
para o órgão da Procuradoria
Federal (PGF) competente para
inscrição em dívida ativa.
Criar mecanismo de controle
(checklist,
procedimento
Pendente de
atendimento
operacional, etc) que garanta o
cumprimento de todas as etapas com impacto na
dos procedimentos licitatórios da
gestão
unidade.
Que a Agência, quando da revisão
da Resolução nº 540/2013, observe
as seguintes diretrizes:
(i)
discriminar de forma clara quais os
atos normativos da ANEEL
deverão passar pelo processo de
Atendida
Análise de Impacto Regulatório;
(ii) estabelecer uma gradação entre
a complexidade do tema a ser
regulado e o nível de profundidade
da análise a ser realizada.
A ANEEL deve realizar estudo de
mercado independente a fim de
Atendida
verificar a adequabilidade dos
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Número do
Relatório

Constatação
remuneratória
dos
empregados
do
Operador Nacional do
Sistema Elétrico - ONS.

201405751

Aprovação
de
orçamento
sem
o
estabelecimento
de
critérios objetivos a
serem adotados pelo
Operador Nacional do
Sistema Elétrico - ONS.

201405751

A Agência não possui
um
controle
sistematizado
dos
prazos prescricionais de
seus
processos
administrativos
sancionatórios.

201503620

Ausência
de
informações
consolidadas relativas à
movimentação
financeira das contas
contábeis de P&D em
2014 e não verificação
dos valores a estornar
relativos às empresas
que
tiveram
investimentos glosados
pela ANEEL ou não
apresentaram
tempestivamente
os
relatórios
finais
exigidos pelo Manual
de P&D

Recomendação

Situação das
Recomendações

valores remuneratórios pagos pelo
ONS a seus empregados e
Administradores.
A ANEEL deve realizar estudo
referente às metas apresentadas
pelo ONS como parâmetro para
remuneração do programa de
Atendida
Performance
Organizacional,
verificando sua compatibilidade
com possíveis benefícios para o
sistema elétrico e para a sociedade.
Na aprovação do orçamento do
Operador Nacional do Sistema
Elétrico dos próximos ciclos,
especificamente dos itens que
envolvam
contratações
de
materiais, serviços ou obras de
Atendida
engenharia pelo ONS, a ANEEL
deve estabelecer critérios objetivos
de análise, buscando evitar
contratações antieconômicas pelo
Operador.
Que a Agência aperfeiçoe seus
controles internos no sentido de
Pendente de
sistematizar o controle dos prazos
atendimento
prescricionais,
levando
em
com impacto na
consideração a possibilidade de tal
gestão
sistematização ser promovida no
próprio Sistema SIGEFIS.
Consolidar as informações em
relação à movimentação financeira
das empresas ao longo do ano de
2014 e ao saldo nas contas
contábeis de P&D em 31/12/2014,
de forma a verificar se as empresas
investiram os valores mínimos
exigidos
em
pesquisa
e
desenvolvimento, incluindo a
verificação dos estornos dos
valores glosados nas avaliações
finais.

Atendida

Adotar as medidas cabíveis,
incluindo a eventual aplicação de
penalidades
previstas
na
Resolução Normativa nº 63/2004,
às empresas que: (i) não
cumprirem a solicitação de envio
Pendente de
de informações contábeis em
atendimento
relação à movimentação financeira
com impacto na
da conta de P&D no ano de 2014,
gestão
(ii) estejam inadimplentes no
cumprimento da obrigação de
investimento mínimo em projetos
de P&D e (iii) não enviaram os
relatórios finais de projetos de
P&D concluídos.
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Número do
Relatório

Constatação

Recomendação

Situação das
Recomendações

Promova a implementação de
Pendente de
sistema de gestão dos recursos de
atendimento
P&D, nos termos exigidos pelo com impacto na
Manual de P&D.
gestão

201503620

Implantar
sistemática
de
Pendente de
acompanhamento dos registros e
atendimento
direitos de propriedade intelectual
e das receitas de comercialização com impacto na
gestão
de produtos oriundos dos projetos
de P&D (em andamento e futuros).

Ausência
de
informações em relação
a patentes de modelo de
utilidade, registros de
desenho
industrial,
registros de software e
receitas decorrentes de Levantar
as
receitas
de
projetos de P&D
comercialização e os registros e
direitos de propriedade intelectual
já obtidos com projetos de P&D.

201503620

Ausência de sistemática
de
avaliação
do
cumprimento
da
obrigação legal de
investimento
de
percentual mínimo em
instituições das regiões
N, NE e CO

201503620

Fragilidades
nos
controles desenhados
para a gestão das
Compras
e
Contratações.

Implementar
sistemática
de
acompanhamento da obrigação
legal de que percentual mínimo
dos recursos de P&D sejam
alocados a projetos desenvolvidos
por instituições de pesquisa das
regiões N, NE e CO.
Mapeie os atuais gestores de
contratos da ANEEL que declaram
não ter capacitação para o
exercício da atividade para a qual
foram designados, promovendo a
capacitação adequada desses
servidores.

Atendida

Atendida

Atendida
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Número do
Relatório

201503620

201503620

Constatação

Insuficiência
e
inadequação
da
acessibilidade
nas
instalações prediais da
ANEEL

Os
sistemas
informacionais
SIGEFIS e SIGEC
atendem com ressalvas
a gestão e o controle do
processo de fiscalização

Insuficiência
de
controles de segurança
da informação quanto à
disponibilização
de
informações
corporativas
em
201503620
compartilhamentos
públicos na rede interna
e quanto ao acesso dos
usuários externos de
agências estaduais ao
SIGEFIS
Fonte: Elaborado pela CGU.

Recomendação

Situação das
Recomendações

A ANEEL deve apresentar ao
órgão de controle interno, em até
noventa dias, plano de ação a ser
Pendente de
desenvolvido no sentido de prover
atendimento
suas dependências de condições
para atenderem às necessidades de sem impacto na
acessibilidade das pessoas com
gestão
deficiência e com mobilidade
reduzida.
Instituir
acompanhamento
periódico
do
processo
de
desenvolvimento
das
novas
soluções SAFIRA e PLUTUS,
com reporte a esta ControladoriaGeral, bem como apresentar
Pendente de
estratégias de melhoria da
atendimento
eficiência do sistema SIGEFIS, com impacto na
incluindo controles sobre a
gestão
comunicação com o sistema
SIGEC e segregação de funções
nas transações de edição de
valores, enquanto não estiver em
operação as novas soluções.
Instituir controles internos que
assegurem o
princípio
do
privilégio mínimo e a não
utilização de senha única, nos
acessos via rede externa e rede
interna,
incluindo
a
Atendida
conscientização dos usuários, bem
como a adoção de procedimentos
de teste periódico dos controles
implementados, atentando para o
disposto na Norma Complementar
07/IN01/DSIC/GSIPR.

8.1 Necessidade de implementação de software específico para
monitoramento do Programa de P&D
Por ocasião da AAC 2015 da ANEEL, consignado no item 1.1.1.5 do Relatório nº
201503620, foi constatado a “Ausência de informações consolidadas relativas à
movimentação financeira das contas contábeis de P&D em 2014 e não verificação dos
valores a estornar relativos às empresas que tiveram investimentos glosados pela ANEEL
ou não apresentaram tempestivamente os relatórios finais exigidos pelo Manual de
P&D”. Dentre outras recomendações, solicitou-se a UJ que se promova “[...] a
implementação de sistema de gestão dos recursos de P&D, nos termos exigidos pelo
Manual de P&D”, conforme Resolução Normativa nº 504/2012.
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Em consonância com a recomendação da CGU e a Resolução Normativa acima foi criado
o Sistema de Gestão de P&D - SGPED, o qual gerencia as informações do Programa de
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica e processa os
formulários XML com dados relativos ao P&D enviados anualmente por meio do
DutoNet pelas empresas.
Ainda no primeiro semestre de 2017 foi completada a integração do sistema DutoNet com
o SGPED para a carga de novos formulários a fim de que o sistema processe os
formulários XML recebidos e faça a geração logs de erro (para correção) e cadastro no
banco de dados.
No primeiro semestre de 2018 o processo de correção via SGPED Legado continuava em
andamento, e ainda persistiam problemas quanto ao feedback dado aos agentes na
correção dos formulários. No entanto, com o acervo já importado e validado, foram
desenvolvidos na plataforma SAS alguns relatórios baseados nos arquivos XML
carregados no sistema DutoNet/SGPED, sendo alguns deles disponibilizados na aba
“Transparência” na seção de P&D da página da ANEEL.
Contudo, em que pese a unidade tenha criado uma rotina anual de recebimento e
tratamento de dados referentes a P&D, que relatórios gerenciais sejam expedidos por
meio do SAS, que a cada projeto crie-se um processo individualizado para
acompanhamento deste e que quando da finalização do projeto vários atores sejam
instados a se manifestar sobre a qualidade e adequação às normas, como o SGPED se
encontra em fase de homologação, o registro de acompanhamento dos projetos se dão por
meio de planilhas eletrônicas.
Dessa forma, a morosidade na correção de erros identificados no SGPED mantém a
necessidade de controle dos projetos por meio de planilhas, o que aumenta o risco inerente
à segurança e integridade dos dados a serem analisados, como já foi verificado em outras
ocasiões, pois quanto maior a manipulação de dados por meio de interferência humana
maior a possibilidade de inconsistências e erros.
Surge daí a necessidade de se finalizar a implementação do sistema de gestão do
Programa de P&D.

8.2 Morosidade na apuração sobre o cumprimento das
obrigações regulatórias quanto à P&D
Ainda diante da constatação registrada no item 1.1.1.5 do Relatório nº 201503620 foi
recomendado à Unidade “adotar as medidas cabíveis, incluindo a eventual aplicação de
penalidades previstas na Resolução Normativa nº 63/2004, às empresas que: (i) não
cumprirem a solicitação de envio de informações contábeis em relação à movimentação
financeira da conta de P&D no ano de 2014, (ii) estejam inadimplentes no cumprimento
da obrigação de investimento mínimo em projetos de P&D e (iii) não enviaram os
relatórios finais de projetos de P&D concluídos”.
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Segundo informações encaminhadas pelo Sistema Monitor – “Movimentação financeira
PED 2016 compilada”, observou-se que 74 das 383 (19%) empresas do setor ainda não
haviam encaminhado as informações necessárias acerca dos recursos de P&D ou foram
encaminhadas fora do padrão. Soma-se a isso que 121 destas 383 empresas (32%)
estavam inadimplentes com relação à obrigatoriedade de aplicação dos recursos de P&D.
Acerca deste assunto, o órgão regulador comunicou que as informações relativas à
movimentação financeira das respectivas contas contábeis dos programas regulados para
o ano de 2016 de P&D teriam como prazo de envio a data de 31/03/2017, para
consolidação da Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência
Energética - SPE até 30/06/2017.
Ainda de acordo com informações prestadas pela agência no decorrer da auditoria, no
exercício de 2015, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira - SFF
solicitou à SPE a lista de empresas pendentes do envio de relatórios de projetos P&D
concluídos, com detalhamento quanto aos números, ano do projeto e data limite em que
os mesmos deveriam ter sido encaminhados à ANEEL (até 60 dias após a data de
conclusão dos projetos). No entanto, apenas em 25/10/2017, por meio do Memorando nº
082/2017-SPE/ANEEL, foi encaminhada a lista de empresas pendentes do envio de
relatórios de projetos de P&D concluídos.
A SFF informou que, ao analisar as informações prestadas, verificou que seria necessária
uma apuração analítica das informações e arquivos enviados ao DutoNet. Diante disso, a
SPE realizaria uma apuração nos arquivos para constatar quais os projetos que
efetivamente foram realizados, os cancelados e outras informações pertinentes. Assim,
apenas em 06/02/2018 foi realizada uma reunião entre a SFF e a SPE, no intuito de
esclarecer dúvidas quanto às situações dos projetos.
Pelo relatado acima, observa-se a ocorrência de um extenso período de tempo para que
as Superintendências da ANEEL efetivamente estabelecessem uma apuração sobre a
possibilidade de instauração de um processo fiscalizatório. Passaram dois anos para o
levantamento das empresas pendentes de entrega de relatório de projetos P&D já
concluídos, sendo que os dados fornecidos ainda necessitam de uma análise mais
detalhada antes de se apurar a possibilidade de aplicação de penalidades previstas na
Resolução Normativa nº 63/2004.
Essa situação pode ser consequência da demora na implementação efetiva e eficaz do
SGPED, cujo o objetivo é exatamente gerir, monitorar e organizar os dados referentes aos
investimentos em P&D. Além disso, pode-se observar a ocorrência de várias empresas
pendentes não só do encaminhamento tempestivo do relatório quando da conclusão do
projeto, mas também das planilhas em formato digital e da própria aplicação dos recursos.
Além do mais, a Resolução Normativa nº 754/2016, a qual, dentre outras coisas, aprova
novos procedimentos do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento – PROP&D, concede
prazos extras para aplicação de penalidades. Por exemplo, para comprovação de valores
destinados às instituições de pesquisadas sediadas no N, NE e CO, a possibilidade de
aplicação de penalidade pelo não cumprimento dessa destinação específica deve ocorrer
apenas a partir do terceiro ano subsequente à publicação da Resolução Normativa que
aprova estes procedimentos (item 2.3.2.6). Já para os rendimentos provenientes da
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remuneração pela taxa referencial do sistema de Liquidação e Custódia – SELIC, quarenta
e oito meses, a partir da entrada em vigência dessa Resolução Normativa, para
regularização (item 1.2.5.4).
Essa situação gera o risco de que as empresas inadimplentes não se sintam estimuladas a
prestar as informações necessárias e prejudique a gestão e avaliação do programa pelo
órgão regulador, uma vez que ainda existem dados a serem analisados que estão
incompletos.
Diante do exposto, recomenda-se a finalização dos procedimentos com vistas a adotar as
medidas cabíveis, incluindo a eventual aplicação de penalidades previstas na Resolução
Normativa nº 63/2004, às empresas que se encontravam pendentes em 2014/2015 bem
como atuar tempestivamente em relação àquelas que: (i) não cumprirem a solicitação de
envio de informações contábeis em relação à movimentação financeira da conta de P&D,
(ii) estejam inadimplentes no cumprimento da obrigação de investimento mínimo em
projetos de P&D e (iii) não enviaram os relatórios finais de projetos de P&D concluídos,
de forma que, o processo de monitoramento e análise das informações acerca da aplicação
dos recursos de P&D, bem como a elaboração/revisão de normativos relacionados à
punição de agentes tornar-se-ia mais ágil e mais eficaz, com vistas a uma maior
efetividade de atuação do órgão regulador.

8.3 Necessidade de implementação de ferramentas/
instrumentos de controle de informações prestadas sobre
patentes
No mesmo Relatório nº 201503620, citado anteriormente, no item 1.1.1.6 foi constatado
a “ausência de informações em relação a patentes de modelo de utilidade, registros de
desenho industrial, registros de software e receitas decorrentes de projetos de P&D”,
razão pela qual foi emitido a seguinte recomendação: “Implantar sistemática de
acompanhamento dos registros e direitos de propriedade intelectual e das receitas de
comercialização de produtos oriundos dos projetos de P&D (em andamento e futuros)”.
Em consequência, desde 2016 foi elaborada uma forma de controle que faz uso das
informações contidas no arquivo de relatório final em XML do P&D. Da análise dos
dados recebidos na “Pesquisa de Impacto do Programa de P&D regulado pela ANEEL”,
versão 2017, a ANEEL verificou que, de 2011 a 2016, foram depositados junto ao INPI
103 pedidos de patentes.
Essa pesquisa é realizada anualmente, com consolidação e análise dos dados concluída
até 30/06 de cada ano, e é utilizada para fins de comparação e validação das informações
enviadas nos relatórios finais dos projetos concluídos. Adicionalmente, na avaliação do
resultado de cada projeto, são verificados nas devidas bases as informações prestadas,
como aquelas relativas à capacitação, registros de patentes, publicações em eventos e
periódicos. Essa atividade é realizada pelos profissionais credenciados juntos à ANEEL
para subsidiar a avaliação final de cada projeto.
Além disso, pretende-se aprimorar o campo específico no arquivo XML do relatório final
para que as empresas informem, de forma padronizada, o número de registro de direitos
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de propriedade com o objetivo de automatizar a conferência dessa informação junto ao
INPI. Como o tempo médio para que um pedido junto ao INPI seja deferido/indeferido é
de 8 a 10 anos, a partir de seu registro, caberá à SPE/ANEEL manter a base de pedidos
de registros e então consultar, anualmente, o INPI, por pelo menos esse horizonte
temporal, após a finalização de cada projeto que gerou o registro. Paralelamente,
pretende-se retomar o contato junto ao INPI para verificar a possibilidade de este órgão
emitir relatório específico para a ANEEL com periodicidade anual.
Diante do exposto, observa-se que a unidade criou rotina anual de recebimento e
tratamento de dados referentes a P&D, a qual inclui dentre as informações requeridas
dados sobre os registros de propriedade intelectual, receita de comercialização de
produtos. As informações encaminhadas, entretanto, são auto declaratórias e embora
algumas possam ser ratificadas por meio dos BPM das empresas, outras, como o registro
de patentes, necessitam da criação de rotinas de ratificação das informações prestadas,
pois, no caso de omissão ou erro nos dados encaminhados relativos a existência de
registro de patentes, os consumidores podem ser prejudicados uma vez que eles teriam
direito a à reversão de parte das receitas auferidas pelas empresas.
Portanto, mesmo que no passado, quando das tratativas junto ao INPI para estabelecer
instrumento de registro de direito de propriedade para projetos P&D regulados, aquele
órgão tenha declarado não dispor de infraestrutura e profissionais suficientes para atender
à demanda, faz-se necessário que a ANEEL continue a fazer gestão junto ao INPI com o
objetivo de criar rotina de ratificação das informações relativas ao registro de patentes de
produtos decorrentes de projetos financiados com recursos do P&D.
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RECOMENDAÇÕES
1 – Finalizar a implementação de soluções que garantam a integridade das informações
encaminhadas pelos agentes regulados à ANEEL e um sistema com base de dados
corporativa única para aprimorar e racionalizar o monitoramento dos
empreendimentos de energia elétrica.
Achado nº 3
2 - Estabelecer dispositivos objetivos no que diz respeito aos critérios que referenciam
a base de cálculo das penalidades (ex.: receita prevista é diferente de receita executada).
Achado nº 6
3 - Criar de forma clara e inequívoca dispositivo normativo que tipifique a sanção
administrativa retributiva (multa) por conta de malversação ou má gestão de recursos
de fundos setoriais.
Achado nº 6
4 - Estabelecer rotina de formulação/revisão de normativos, principalmente aqueles de
caráter punitivo.
Achado nº 6
Achado nº 7.2
5 - Notificar as concessionárias que não enviaram os relatórios de controle patrimonial
para que os documentos sejam encaminhados. Caso as informações não sejam
enviadas, deve-se iniciar fiscalizações no intuito de regularizar o atendimento às
obrigações contidas na resolução nº 674/2015.
Achado nº 7.2
6 - Notificar as concessionárias que não enviaram o mapeamento dos bens imóveis e
das áreas vinculadas à concessão de usinas hidrelétricas para que os documentos sejam
encaminhados. Caso as informações não sejam enviadas, deve-se iniciar fiscalizações no
intuito de regularizar o atendimento às obrigações contidas na Resolução nº 501/2012.
Achado nº 7.2
7 - Implementar sistemática voltada ao acompanhamento da gestão patrimonial das
concessionárias, por exemplo, por meio da instituição de manual de fiscalização, da
adoção de sistemas ou análises automatizadas, red flags e/ou relatórios gerenciais. A
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solução adotada deverá ser capaz de aperfeiçoar o monitoramento e a fiscalização dos
bens vinculados às concessões, possibilitando confrontar periodicamente as
informações dos relatórios de controle patrimonial - RCP com outras bases de dados
disponíveis na agência, a exemplo da contabilidade regulatória, das informações
relativas a desvinculação de bens, e dos mapeamentos de bens e áreas vinculados a
concessão de usinas hidrelétricas, incluindo a cessão de terrenos para terceiros.
Achado nº 7.2
8 – Apresentar um cronograma com as atividades a serem concluídas a partir das
contribuições recebidas na Audiência Pública nº 09/2018, considerando inclusive a
edição de ato normativo contendo as regras para o cálculo do Uso de Bem Público das
concessões de que trata o art. 2º da Lei nº 12.783/2013, a instrução dos processos de
solicitação de prorrogação das concessões Rio Timbó (PCH.PH.SC.028744-0.01), Pitinga
(UHE.PH.AM.028009-7.01),
Barra
(UHE.PH.SP.000207-0.01),
França
(UHE.PH.SP.000990-3.01),
Fumaça
(UHE.PH.SP.001000-6.01),
Porto
Raso
(UHE.PH.SP.002128-8.01), Serraria (UHE.PH.SP.002740-5.01) e Agro Trafo
(PCH.PH.TO.000031-0.01) para envio ao Ministério de Minas e Energia, incluindo as
informações relacionadas à avaliação dos bens e instalações vinculados a concessão.
Achado nº 7.3
9 - Iniciar, em conjunto com o MME, o processo de avaliação quanto a eventual
prorrogação ou licitação das concessões das UHEs Alecrim (UHE.PH.SP.000047-7.01) e
Brecha (UHE.PH.MG.000315-8.01), incluindo a avaliação dos bens e instalações
vinculados a concessão.
Achado nº 7.3
10 - Elaborar, em conjunto com o MME, plano de ação para a realização da licitação das
concessões de distribuição do Acre, Alagoas, Amazonas, Piauí, Rondônia e Roraima,
incluindo o cálculo da parcela de investimentos não amortizados e/ou não depreciados
dos bens e instalações vinculados a prestação do serviço, valorados pela metodologia
do Valor Novo de Reposição, caso verificada alguma hipótese do art. 5º do Decreto nº
9.192/2017, em especial a frustação da licitação das concessões associada a
transferência de controle dessas distribuidoras.
Achado nº 7.3
11 - Finalizar a implementação do Sistema de Gestão do Programa de P&D.
Achado n° 8.1
12 – Finalizar o processo já iniciado de apuração sobre o cumprimento das obrigações
regulatórias quanto à P&D e atuar de maneira tempestiva, adotando as medidas
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cabíveis, incluindo a eventual aplicação de penalidades previstas na Resolução
Normativa nº 63/2004, às empresas que: (i) não cumprirem a solicitação de envio de
informações contábeis em relação à movimentação financeira da conta de P&D, (ii)
estejam inadimplentes no cumprimento da obrigação de investimento mínimo em
projetos de P&D e (iii) não enviaram os relatórios finais de projetos de P&D concluídos.
Achado nº 8.2
13 - Criar rotina de ratificação das informações relativas ao registro de patentes de
produtos decorrentes de projetos financiados com recursos de P&D, utilizando como
uma das alternativas de controle das informações a realização de tratativas junto ao
INPI.
Achado nº 8.3
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CONCLUSÃO
O objetivo precípuo desta auditoria foi avaliar a gestão da Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL no exercício de 2017, em cumprimento às responsabilidades atribuídas
ao controle interno de cada Poder, dispostas nos artigos 70 e 74 (item IV) da Constituição
Federal de 1988. Nesse intuito, pela necessidade de priorização de esforços, definiu-se os
temas a serem abordados em conjunto com o TCU.
Dentro do escopo definido para exames, as análises demostraram que, de forma geral, a
gestão da ANEEL quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das
subvenções e renúncia de receitas, estão adequadas.
No entanto, foram identificados alguns pontos que ainda merecem aperfeiçoamentos para
contribuir com a melhoria de sua gestão, conforme exposto nos próximos parágrafos.
Em primeiro lugar, considerando a natureza jurídica e o negócio da ANEEL, observouse que as peças (Rol de responsáveis, Relatório de gestão, e Relatórios e pareceres de
órgãos, entidades ou instâncias que devam se pronunciar sobre as contas ou sobre a gestão
dos responsáveis pela UPC) estão em conformidade com as normas e orientações.
Já com relação à implementação da Gestão de Riscos da ANEEL, de acordo com a IN nº
01/2016, foi contratada uma consultoria para o desenvolvimento e implantação de
metodologia de gestão de riscos personalizada para a agência, que se encerrou em
março/2018. Prevê-se para junho/2018 a priorização dos processos corporativos para que
então possa haver o levantamento dos riscos, conforme a metodologia de Gestão de
Riscos aprovada pelo Comitê de Riscos e Controles – CRC.
Também se buscou, com esta auditoria, avaliar a condução das Análises de Impacto
Regulatório - AIR pela agência. Pelas análises efetuadas, foi observado que o processo
de AIR recebeu substancial aprimoramento, no exercício de 2017, pela atualização
normativa relacionada ao assunto, que o deixou alinhado com o Guia Orientativo para
Elaboração de Análise de Impacto Regulatório - AIR. Ainda como boa prática
estabelecida pela ANEEL no exercício de 2017, com o início das tratativas para o
estabelecimento de um novo Marco Regulatório do setor elétrico pelo MME, notou-se
que a ANEEL teve uma participação profícua nesse processo, com o envio de
colaborações para todos os temas. Essa participação inclusive provocou mudanças no
entendimento do MME em alguns assuntos.
Além do mais, foi constatado que a ANEEL atendeu a recomendação emitida pela CGU
sobre a melhoria da transparência dada a projetos abarcados pelo REIDI. De outro modo,
também se tomou conhecimento acerca das rotinas estabelecidas pela agência para o
monitoramento de empreendimentos de energia elétrica, que permitem a otimização dos
recursos disponíveis de forma a buscar maior eficácia e eficiência no monitoramento dos
empreendimentos de transmissão e geração de energia. Entretanto, concluiu-se que a
agência carece de soluções e sistemas corporativos para monitoramento dos
empreendimentos, o que possibilitaria a disponibilização de informações únicas e uma
maior assertividade no tratamento de problemas regulatórios que possam vir a prejudicar
o cronograma e entrega dos empreendimentos.
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Ademais, a sistemática de monitoramento e fiscalização atualmente adotada pela ANEEL
não assegura que possíveis inconsistências nas informações relacionadas ao controle
patrimonial sejam identificadas pelo órgão regulador, por exemplo em relação a
movimentações e desvinculações de bens reversíveis e cessões de terrenos para terceiros.
Diante da falta de uma rotina de fiscalização bem definida e instruções formalizadas
(manuais, procedimentos, documentos padronizados) para verificação, pela própria
agência, das informações enviadas pelos agentes em relação (i) ao controle patrimonial,
(ii) aos mapeamentos dos bens imóveis e das áreas vinculadas à concessão, bem como
(iii) em relação à desvinculação de bens, não há segurança de que essas informações
sejam fidedignas e confiáveis. Além disso, constatou-se a manutenção de agentes
operando usinas hidrelétricas e distribuidoras de energia elétrica sem contratos de
concessão.
Por outro lado, como reflexo dos trabalhos de avaliação da gestão realizados em 2015, a
ANEEL implementou várias melhorias na gestão e monitoramento dos investimentos em
P&D com o objetivo de reduzir as fragilidades encontradas à época. Dentre as principais
melhorias podemos citar a Publicação da Resolução Normativa nº 754, de 13/12/2016, a
qual aprovou os procedimentos do Programa de P&D; mudanças na rotina de
acompanhamento do P&D: processos específicos, prestação de contas por meio do
Relatório de Execução Financeiro do Projeto - REFP, o qual é submetido a auditoria
independente, avaliação da SPE e aprovação pela alta direção; envio anual, pelas
empresas das informações sobre os projetos (incluindo valores direcionados a instituições
de pesquisa sediadas nas regiões N, NE e CO, registros de propriedade intelectual, receita
de comercialização de produtos) e está em fase de implementação o SGEPD, software
para gerir os projetos vinculados ao P&Ds. Além disso, tratativas entre a SPE e a SFF
estão sendo realizadas objetivado maior controle dos estornos (criação de rubrica
específica no Balancete Mensal Padronizado -BMP).
Apesar dos progressos, algumas fragilidades ainda subsistem. Como o SGPED ainda não
está com todas as suas funcionalidades disponíveis, atualmente as informações são
enviadas por meio do DutoNet e relatórios são gerados por meio do SAS, sendo os
controles feito a partir dessas planilhas. Além disso, não existe uma rotina de ratificação
das informações enviadas relativas ao registro de patentes. Por fim, três anos após os
primeiros apontamentos ainda não se concluiu a apuração acerca das empresas com
pendências quanto ao Programa.
Com relação ao grau de discricionariedade da Resolução Normativa nº 63/2004, resta
evidente que a mesma possui algumas brechas no que diz respeito ao estabelecimento de
punições relacionadas à malversação de recursos e má gestão de fundos setoriais. A
inexistência de dispositivo normativo que tipifique de forma clara e inequívoca situações
como estas pode vir a se constituir em causa fundamental para eventuais interpretações
questionáveis e pouco assertivas. Sem questionar a qualidade do documento, permanecem
algumas falhas nestes campos, o que se pretende corrigir por meio da publicação de uma
norma substituta mais completa e que leve em conta estes tópicos. Ao ser publicada, a
nova norma certamente trará maior transparência, agilidade e adequabilidade de punições
relacionadas a descumprimento de normas por parte de agentes do setor elétrico.
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Diante do exposto, espera-se como benefício e boas práticas decorrentes dessa auditoria
a automatização de análise e tratamento de dados sempre que for possível, principalmente
no que diz respeito ao monitoramento de informações prestadas pelos agentes setoriais
ao órgão regulador; a busca por maior coordenação governamental dentro do setor
elétrico, principalmente com relação a temas sensíveis; mais transparência ativa, a
agilidade e adequabilidade das punições relacionadas ao descumprimento de normas por
partes dos agentes dos setores elétricos, maior objetividade no redesenho de seus
regulamentos punitivos e o alinhamento da governança institucional com as boas práticas
internacionais.
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ANEXOS
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
Houve manifestação ao Relatório Preliminar, pela unidade examinada, por meio do
Ofício nº 56/2018-AIN/ANEEL, de 19 de julho de 2018. Os principais pontos levantados,
bem como a análise final da equipe de auditoria estão dispostos a seguir.
Achado nº 4
Com relação a este achado, a ANEEL sugeriu algumas adequações ao texto que
refletissem melhor a evolução e as práticas de AIR pela agência. As sugestões foram
avaliadas e, aquelas consideradas pertinentes foram incorporadas ao texto do relatório.
Também foi proposto pela agência que o “Guia Orientativo para análise de AIR” não
fosse utilizado como critério de avaliação e sim as “Diretrizes Gerais e Roteiro Analítico
sugerido para Análise de Impacto Regulatório”, pois o Guia seria orientativo e não
determinativo. Sobre este ponto, é importante apresentar que já no planejamento da
auditoria deverão ser estabelecidos critérios adequados para as análises que serão
efetuadas em sua execução, que poderão ser extraídos de leis, regulamentos, princípios,
políticas internas e também de boas práticas. No caso em questão, o Guia foi utilizado
como uma boa prática a ser fomentada na Administração Pública e não como uma regra
a ser perseguida, assim como o podem ser outras fontes de boas práticas regulatórias, a
exemplo da “Recomendação do Conselho da OCDE sobre Política Regulatória e
Governança, 2012”.
Já sobre o apontamento de boas práticas que não foram identificadas e seriam melhorias
a serem avaliadas pela agência sobre a pertinência de implementação nas revisões
normativas de AIR, a ANEEL, de forma sucinta, teceu os seguintes comentários:
•

•

•

Estabelecimento de requisitos mínimos para realização de ARR: a Casa Civil e as
agências reguladoras firmaram entendimento no sentido de que, neste momento, não
será disponibilizado um modelo para elaboração de relatório de ARR, devido ao
conceito incipiente nas agências reguladoras. A elaboração de AIR deve atingir um
nível de maturação suficiente para que as diretrizes para elaboração de ARR
também possam ser igualmente definidas.
Implantação de estudos que analisem a reação do consumidor em função do padrão
de comportamento humano (insights comportamentais): alguns projetos têm sido
desenvolvidos por um grupo focal.
Criação de grupo que avalie os impactos econômicos, financeiros e de concorrência
para todos os AIR, desde que cabível: assunto amplamente discutido no âmbito do
grupo coordenado pela Casa Civil, onde chegou-se à conclusão que não deveria se
criar tal obrigação.
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Achado nº 6
Em sua manifestação final ao Relatório Preliminar de Auditoria, a ANEEL fez as
seguintes considerações:
20. No apontamento nº “6. Fragilidade da REN nº 63/2004 para a tipificação
de condutas irregulares e não priorização de norma substituta”, essa CGU
apresenta as seguintes considerações: “Aqui cabe uma observação no
sentido de, caso possível, tornar mais explícita a punibilidade do agente
que vier a dar causa a irregularidades na gestão de recursos provenientes
de fundos setoriais sob sua responsabilidade, explicitando a gravidade de
tal conduta e as consequências de tal comportamento.”
21. Entendemos desnecessária a observação e sugerimos a sua exclusão, a
respeito do texto já proposto pela ANEEL como solução ao apontamento da
CGU (art. 13, XV da minuta de norma em elaboração), uma vez que a leitura
do item no contexto da minuta atende ao registrado.
22. Vê-se, conforme abaixo, que a construção textual é clara ao estabelecer
que: a) existem cinco grupos de classificação de infrações; b) a infração em
questão está classificada no grupo V, ao qual corresponde a penalidade de
multa potencialmente mais gravosa que a ANEEL tem permissão legal para
aplicar (2% do faturamento anual do agente apenado); c) o não pagamento de
eventual penalidade de multa enseja ainda outras consequências ao agente.
23. Assim, entendemos que a proposta deixa claro “a gravidade de tal conduta
e as consequências de tal comportamento”. Abaixo excerto da norma.
“Art. 8º As infrações sujeitas a penalidade de multa serão divididas em 5
(cinco) grupos, a que correspondem os seguintes limites percentuais
incidentes sobre a base de cálculo estabelecida no art. 22:
...
V - Grupo V: até 2% (dois por cento).
...
Art. 13. Constitui infração do Grupo V:
[...]
XV - descumprir o agente autorizado para tal função as obrigações de gestão
adequada dos recursos setoriais sob sua administração;
...
Art. 22.
...
§ 8º Tratando-se das entidades responsáveis pela operação do sistema, pela
comercialização de energia elétrica ou pela gestão dos recursos provenientes
de encargos setoriais, a base de cálculo das multas será o orçamento anual
mais recente da entidade;
...
Art. 41. O não pagamento da multa nos prazos definidos neste Capítulo, cuja
exigibilidade não estiver suspensa em decorrência de decisão administrativa
ou judicial, ensejará:
I - a inclusão do agente no Cadastro de Inadimplentes Setorial mantido pela
ANEEL, a partir do 21º (vigésimo primeiro) dia após o recebimento da
notificação de cobrança;
II - o acréscimo de correção e juros e multa de mora, calculados nos termos e
na forma da legislação aplicável aos tributos federais; e
III - a inscrição do devedor no Cadin e o encaminhamento dos autos à
Procuradoria Federal junto à ANEEL, para fins de inscrição do valor
correspondente na Dívida Ativa e respectiva execução judicial ou protesto em
cartório, nos termos da legislação.”

Com relação a este ponto, é importante esclarecer que o órgão de controle interno sugere
que seria relevante a tipificação das condutas que ensejariam a punibilidade do agente
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que vier a dar causa à malversação dos recursos, de modo a alinhar a gravidade das
condutas com suas respectivas consequências. Ou seja, a depender da conduta do agente
(por exemplo, culpa ou dolo, quantificação do prejuízo apurado), as penalidades poderiam
ser diferenciadas.
Achado nº 7.2
Em sua manifestação ao relatório preliminar, a ANEEL informou que atualmente dois
dos seus processos fazem uso efetivo das regras estabelecidas no MCPSE: a apuração da
base de remuneração regulatória das concessionárias de distribuição e de transmissão de
energia elétrica. Em ambos os processos é exigido da concessionária a conciliação do
controle patrimonial aos ativos que serão avaliados.
De acordo com a ANEEL, o formato dessa informação também consta dos Anexos dos
submódulos 2.3 e 9.1 dos Procedimentos de Regulação Tarifária, divergindo, em alguma
medida, daquele exigido pelos Relatórios de Controle Patrimonial. Dessa forma, estaria
reavaliando tanto o formato quanto a periodicidade mais adequada para o envio dessas
informações pelos agentes no processo de reestruturação que tem sido realizado na
Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira – SFF desde 2016, que busca
realizar ações de fiscalizações mais efetivas focando nos temas de maior impacto ao bom
funcionamento do setor elétrico.
Em relação ao envio dos RCP pelos agentes, cabe destacar que essa é uma obrigação
estabelecida pelo próprio órgão regulador e enquanto a mesma estiver vigente deve-se
buscar o seu cumprimento. Caso as normas atuais relativas à gestão patrimonial não
estejam gerando os efeitos desejados, deve-se promover a sua atualização por meio das
diversas técnicas existentes de revisão do estoque regulatório, buscando-se dessa forma
harmonizar os diferentes regulamentos.
Em sua manifestação, o órgão regulador não detalhou quais seriam as medidas em
andamento para o aperfeiçoamento do processo de acompanhamento da gestão
patrimonial pelas concessionárias nem quais as informações deveriam ser atualizadas em
relação ao que atualmente é solicitado por meio dos RCP. Cabe destacar que tais
informações são relevantes para o bom funcionamento do setor elétrico, pois serão
empregadas na definição de tarifas de distribuição e de concessões de geração renovadas,
por exemplo, além de serem necessárias para o cálculo de indenizações ao final das
concessões.
O MCPSE, por sua vez, foi recentemente alterado por meio da REN nº 674, de 11 de
agosto de 2015, de forma que a própria ANEEL informou que esta revisão se deu haja
vista ser notória a necessidade de aperfeiçoamento do controle patrimonial e de uma
nova estrutura conceitual dos procedimentos de imobilização dos bens reversíveis do
Setor Elétrico brasileiro e a consequente atualização da Portaria DNAEE n° 815/1994,
para melhor atender à legislação e regulamentos vigentes e aos preceitos de composição
da base de remuneração regulatória, tendo em vista os avanços e as modernidades
tecnológicas, tornando-a mais didática, com regras mais claras e operacionais,
contemplando as necessidades de agentes do Setor e do Órgão Regulador.
Dessa forma, a ANEEL pode estabelecer um novo modelo de Relatório de Controle
Patrimonial - RCP caso as informações atualmente exigidas não estejam atendendo às
necessidades da regulação setorial. Sequer dispor dessas informações na base de dados
da agência não parece uma opção razoável, haja vista que o processo regulatório pode se
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utilizar dessas informações para futuras conferências, incluindo a análise pela ANEEL
dos relatórios das auditorias independentes, o que poderia ser considerada uma boa prática
regulatória para a retroalimentação e aprimoramento do processo que será efetuado pela
SFF.
Ademais, o envio dessas informações pelo sistema Duto (canal de transferência de
arquivos eletrônicos) não representa custo significativo para os agentes, tampouco para a
ANEEL, haja vista que esta sistemática de comunicação entre agentes regulados e órgão
regulador não implica na necessidade de uso de papel ou mesmo gastos com protocolo e,
ainda, a necessidade de envio dessas informações já era de conhecimento desde a
atualização do MCPSE, desde a REN nº 367, de 2 de junho de 2009, a qual foi atualizada
pela REN nº 674/2015.
Diante disso, mantém-se as recomendações do relatório preliminar relacionadas (i) à
necessidade de envio do relatório patrimonial pelos agentes inadimplentes com essa
obrigação, de forma a atender ao regulamento da própria ANEEL (REN nº 674/2015), e
(ii) à implantação de uma sistemática de acompanhamento da gestão patrimonial das
concessionárias, nesse caso, promovendo-se a alteração da redação do relatório
preliminar para que os itens ali descritos tenham caráter exemplificativo e não taxativo.
Dessa forma, o órgão regulador terá a liberdade de escolher quais adotar ou mesmo adotar
estratégias diferentes para o acompanhamento das informações relativas ao patrimônio
das concessões, processo esse que de acordo com a própria agência será reformulado em
breve, o que poderá ser avaliado pelo órgão de controle interno durante o processo de
monitoramento, inclusive por meio de reformulação da recomendação durante a etapa de
pós-auditoria caso a ANEEL apresente elementos mínimos para tal, o que não foi feito ao
longo dessa auditoria.
No que se refere à Resolução nº 501/2012, a ANEEL destaca que para a adequada gestão
da concessão, bem como eventual atuação em potenciais conflitos patrimoniais entre os
concessionários, é importante conhecer os bens imóveis vinculados às usinas
hidrelétricas. Além disso, pontuou que a base de dados georreferenciados a partir das
informações enviadas pelos agentes também poderá ser utilizada para outras finalidades,
como, por exemplo, na análise de dados visando a emissão de declaração de utilidade
pública para fins de desapropriações ou instituição de servidões administrativas.
Por outro lado, a agência ressaltou que embora o objetivo da solicitação das informações
relativas ao mapeamento dos bens imóveis e das áreas vinculadas à concessão de usinas
hidrelétricas não seja a identificação de bens imóveis eventualmente passíveis de reversão
ao final da concessão, principalmente porque a exigência de georreferenciamento não
atinge necessariamente todos os bens imóveis vinculados à concessão, isto não impede
que esses dados possam ser utilizados para dirimir eventuais dúvidas ou divergências que
possam surgir nesta etapa da concessão. De fato, tais levantamentos poderão fornecer
informações relevantes ao processo de avaliação dos empreendimentos quando do
vencimento das concessões, inclusive no que se relaciona à delimitação de áreas ao redor
dos reservatórios, incluindo áreas cedidas para terceiros e áreas de proteção permanente.
Ainda de acordo com órgão regulador, (i) o descumprimento do prazo de apresentação
dos dados não exime a responsabilidade da concessionária em possuí-los e apresentá-los
quando identificado o descumprimento, sendo passível de sanção administrativa, se
entendido como necessário, (ii) a ANEEL já estaria providenciando a notificação das
concessionárias que não encaminharam os dados georreferenciados dentro do prazo
previsto na Resolução Normativa nº 501, de 2012, (iii) dependendo da manifestação das
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concessionárias, poderá ser estabelecido o devido procedimento punitivo. Dessa forma, a
agência concordou com a necessidade de notificação dos agentes, nos moldes do
apontamento realizado no achado de auditoria, porém entendeu não haver necessidade de
recomendação específica haja vista que a ANEEL já estaria tratando do problema.
Em relação a esse ponto, o órgão de controle interno mantém a recomendação de
notificação aos agentes, tendo em vista que não foi apresentado pela ANEEL qualquer
evidência com relação às ações já adotadas para a regularização da situação apontada.
Dessa forma, ao manter a recomendação a CGU poderá acompanhar o desdobramento da
situação ao longo do monitoramento na etapa de pós-auditoria.
Achado nº 7.3
Em sua manifestação, a ANEEL identificou no Quadro 3 do relatório preliminar,
denominado “Concessões de usinas hidrelétricas vencidas”, a inclusão da UHE São
Domingos, da Celg Geração e Transmissão S. A., no rol de empreendimentos para os
quais o órgão de controle interno havia indicado a ausência de análise da área técnica da
ANEEL quanto à prorrogação/licitação”. A agência destacou que este empreendimento,
outorgado sob regime de Serviço Público de Energia Elétrica, está enquadrado no art. 1º
da Lei nº 12.783, de 2013 e por esta razão, considerando o término da vigência da outorga
de concessão, o pleito de prorrogação foi analisado pela ANEEL em 2012, tendo sido
encaminhado ao MME com a recomendação de prorrogação no regime de cotas,
conforme Despacho nº 3.326, de 2012. Diante disso, a referida usina foi retirada da
relação contida no Quadro 3 – Concessões de usinas hidrelétricas vencidas pendentes de
análise.
Ainda de acordo com a ANEEL, a solicitação da Celg foi deferida pelo MME em 31 de
outubro de 2012, por meio de Despacho s/nº do Ministro de Estado de Minas e Energia;
entretanto, informa existir divergências entre a concessionária e a União no âmbito
judicial, com decisão que impediria a continuidade do processo na via administrativa.
No que se refere a UHE Alecrim, o órgão regulador destacou que a mesma se enquadraria
no art. 2º da Lei nº 12.783, de 2013, apesar de possuir Potência Instalada maior que 50.000
kW, isto porque: (i) o § 4º deste mesmo artigo estabelece que a prorrogação onerosa
também se aplica às concessões de geração de energia hidrelétrica destinadas à
autoprodução, independentemente da potência, desde que não interligadas ao Sistema
Interligado Nacional (SIN); (ii) a concessão da UHE Alecrim foi outorgada sob regime
de Autoprodução de Energia Elétrica e o empreendimento não seria interligado ao SIN,
fazendo parte do complexo denominado Juquiá que compreende as usinas hidrelétricas
França, Fumaça, Barra, Porto Raso, Alecrim, Serraria e Salto do Iporanga, conectadas
entre si e à fábrica de alumínio da concessionária titular da outorga.
No entanto, da leitura da fonte citada na manifestação da ANEEL, Memorando nº
671/2012-2012-SFG/ANEEL (documento SICnet 48532.008356/2012-00) tem-se a
informação de que a UHE Alecrim está fisicamente conectada ao Sistema Interligado
Nacional - SIN de forma indireta por meio da Subestação Cabreúva da Companhia de
Transmissão de Energia Elétrica Paulista – CTEEP, em que pese sua energia ser
consumida pela fábrica de alumínio da Companhia Brasileira de Alumínio – CBA:
2. Conforme informações do Termo de Notificação nº 2.318/2012-ARSESP, de
12/06/2012 e da Correspondência VE-368/2012, de 09/10/2012 a UHE
Alecrim está fisicamente conectada ao Sistema Interligado Nacional - SIN de
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forma indireta por meio da Subestação Cabreúva da Companhia de
Transmissão de Energia Elétrica Paulista - CTEEP. Contudo, pelo fato de
toda a produção de energia da UHE Alecrim ser destinada à fábrica de
alumínio da Companhia Brasileira de Alumínio – CBA, não há injeção de
energia gerada nesta usina no SIN. Além disso, a CBA não tem contrato de
comercialização desta energia com terceiros como também não tem, para esta
usina contratos de conexão e uso de sistema de transmissão e /ou distribuição
por não fazer uso do SIN. (Sem grifos no original)
3. A UHE Alecrim faz parte do chamado Complexo Juquiá que compreende as
UHEs França, Fumaça, Barra, Porto Raso, Alecrim,Serraria e Salto do
Iporanga. Todas essas usinas estão conectadas entre si e à fábrica de alumínio
por meios de seus sistemas de transmissão de interesse.

Dessa forma, haja vista que a UHE Alecrim está conectada ao SIN, caso haja capacidade
física de transmissão de energia elétrica dessa usina ao sistema interligado através da
configuração existente, entende-se que a sua energia deverá ser transformada em cotas,
posto que essa usina possui mais de 50.000 kW. Ou seja, a mesma se enquadraria no art.
1º da Lei nº 12.783 e não no seu art. 2º.
Em relação a UHE Brecha, a ANEEL informou que a usina se enquadrava na redação
original do art. 2º da Lei nº 12.783, de 2013, e teve sua análise sobrestada até a
regulamentação quanto a metodologia de cálculo do pagamento pelo uso de bem público,
condição de onerosidade da eventual prorrogação. Com as alterações trazidas pela Lei
nº 13.360, de 2016, e especialmente pelo Decreto nº 9.158, de 2017, em seus incisos I e
II do §1º do art. 1º, nota-se que as outorgas entre 5.000 kW e 50.000 kW cujos pleitos
estivessem sobrestados poderiam ter a prorrogação analisada, para decisão final do
MME.
Diante disso, a ANEEL informou que o pedido referente a UHE Brecha encontra-se em
análise, em conjunto com as demais usinas hidrelétricas constantes do Quadro, e
considerará, inclusive, a regulamentação quanto ao pagamento pelo UBP que está em fase
final de análise pela ANEEL.
De forma a analisar o caso da UHE Brecha, verificou-se que o Decreto nº 9.158/2017
estabeleceu que o mesmo também se aplicaria a outorgas para aproveitamento de
potencial hidráulico com capacidade instalada superior a 5.000 kW e inferior ou igual a
50.000 que não tenham sido prorrogadas anteriormente e tenham solicitado a
prorrogação, nos termos da Lei nº 12.783, de 2013, cujo empreendimento se encontre em
operação. Em que pese ter havido solicitação de prorrogação pelo empreendedor,
verifica-se que essa outorga já havia sido prorrogada, portanto não se enquadra nessas
disposições. É o que se depreende do voto do diretor André Pepitone da Nóbrega na
análise do processo 00000.000958/1947-65:
Por meio do Decreto nº 24.420, de 30 de janeiro de 1948, foi outorgada à
empresa Eletro Química, posteriormente denominada Alumínio Minas Gerais
Ltda., a concessão, para explorar por 30 anos, em regime de uso exclusivo, o
potencial hidráulico de dois aproveitamentos – Brecha e Jurumirim –
localizados no rio Piranga, município de Guaraciaba, estado de Minas Gerais.
2. O Decreto nº 72.371, de 15 de junho de 1973, transferiu para a Alcan
Alumínio do Brasil S.A., atual Novelis do Brasil Ltda. (Novelis), os direitos e
as obrigações decorrentes do Decreto nº 24.420, de 1948; o Decreto nº 81.582,
de 19 de abril de 1978, renovou, por 30 anos, essa concessão, com termo final
em 19 de abril de 2008.
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Dessa forma, similarmente ao caso da UHE Alecrim, a UHE Brecha enquadra-se no art.
1º da Lei nº 12.783 e não no seu art. 2º, ou seja, sua energia também deverá ser
transformada em cotas.
De acordo com a ANEEL, as áreas técnicas já concluíram a análise das contribuições à
Audiência Pública nº 09/2018, por meio da Nota Técnica nº 62/2018, de 12 de junho de
2018 e o processo foi distribuído ao Diretor Relator para análise e inclusão em reunião
pública para deliberação da Diretoria Colegiada.
Em sua manifestação foi destacado, ainda, que após a edição do normativo, iniciará a
instrução dos pedidos de prorrogação individuais de cada agente, com previsão de
finalização e envio para deliberação da Diretoria Colegiada em até 60 dias da publicação
do normativo, sendo que o valor de UBP referente a cada empreendimento está inserido
na análise destes pedidos e será calculado nos termos do art. 3º do Decreto nº 9.158, de
21 de setembro de 2017, garantindo-se o direito à manifestação do concessionário. Assim,
o órgão de controle interno mantém a recomendação 8 do relatório preliminar, apenas
ajustando a sua redação para dar maior clareza, de forma que o desdobramento da situação
será acompanhado por meio do seu monitoramento.
O órgão regulador pontuou, ainda, que (i) tem sido o mais célere possível na
regulamentação do tema, (ii) a demora apontada no Relatório Preliminar na publicação
do Decreto que definiu as diretrizes não cabe à ANEEL, mas sim ao Poder Concedente,
(iii) somente a partir da publicação do Decreto nº 9.158/2017 foi direcionada à ANEEL a
competência para estabelecer normativo com as regras para o cálculo do UBP; (iv) antes
da edição do referido Decreto, a expectativa era que o regulamento com essas regras
fosse emitido pelo próprio Poder Concedente, na figura do MME.
De fato, a causa da demora na publicação do Decreto contendo a regulamentação quanto
à prorrogação de concessões com potência entre 5.000 kW e 50.000 kW, em especial
quanto ao pagamento pelo UBP, não pode ser atribuída à ANEEL. Dessa forma, ao invés
de recomendar à agência a elaboração de plano de ação para o planejamento das ações
relativas a prorrogação ou licitação das concessões listadas no Quadro 4, opta-se pelo
envio de ofício ao MME pelo órgão de controle interno alertando o Poder Concedente
acerca da necessidade de estabelecer diretrizes tempestivamente para a atuação dos
órgãos envolvidos nesse processo, aqui incluída a ANEEL.
Conforme bem pontuou a ANEEL, o Quadro 4 lista 19 usinas hidrelétricas enquadradas
ou no art. 1º da Lei nº 12.783/2013, cujas outorgas poderão ser prorrogadas ou licitadas
no regime de cotas, ou no art. 2º, cujas outorgas poderão ser prorrogadas a título oneroso.
Ainda de acordo com a agência, apesar de haver possibilidade legal de antecipação dos
efeitos de prorrogação das concessões – consoante art. 12 da Lei nº 12.783, de 2013 – não
houve até o momento indicação de interesse da União nesta antecipação, como aconteceu
com os pedidos de prorrogação analisados em 2012.
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Certificado de Auditoria
Anual de Contas
Secretaria Federal de Controle Interno

Certificado: 201800442
Unidade Auditada: Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel
Ministério Supervisor: Ministério de Minas e Energia - MME
Município (UF): Brasília/DF
Exercício: 2017
1.
Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01 e 31/12/2017
pelos responsáveis das áreas auditadas, especialmente aqueles listados no artigo 10 da
Instrução Normativa TCU nº 63/2010.
2.
Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do
trabalho informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas, em atendimento à
legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os
resultados das ações de controle, realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre
a gestão da unidade auditada.
3.
Foram registrados os seguintes achados (constatações) relevantes para os
quais, considerando as análises realizadas, não foi identificado nexo de causalidade com
atos de gestão de agentes do Rol de Responsáveis:
a) Necessidade de solução corporativa para monitoramento dos empreendimentos de
energia elétrica (item 3); e
b) Vencimento de concessões sem que tenham sido adotadas todas as medidas
necessárias para a prorrogação ou licitação, incluindo a definição da metodologia de
cálculo do Uso de Bem Público e a avaliação dos bens vinculados à concessão (item
7.3);
c) Necessidade de implementação de software específico para monitoramento do
Programa de P&D (item 8.1);
d) Necessidade de implementação de ferramentas/ instrumentos de controle de
informações prestadas sobre patentes (item 8.3).
4.
Nestes casos, conforme consta no Relatório de Auditoria, foram
recomendadas medidas saneadoras.
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5.
Os seguintes achados (constatações) subsidiaram a certificação dos
agentes do Rol de Responsáveis:
a) Fragilidade da REN nº 63/2004 para a tipificação de condutas irregulares e não
priorização de norma substituta (item 6);
b) Falhas no monitoramento e na fiscalização das informações relativas a gestão
patrimonial das concessões que devem ser enviadas pelos agentes setoriais (item
7.2); e
c) Morosidade na apuração sobre o cumprimento das obrigações regulatórias
quanto à P&D (item 8.2 ).
6.
Diante dos exames realizados e da identificação de nexo de causalidade
entre os atos de gestão de cada agente e os achados (constatações) mencionados,
proponho que o encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis seja
conforme indicado a seguir:
CPF
agente
público

do Cargo
ou
função

***.676.801-**
***.593.891-**
***.543.824-**

Diretor
Diretor
Diretor

Avaliação
do Fundamentação da avaliação do Controle
órgão
de Interno
Controle Interno
Regular
ressalva

com

Regular
ressalva

com

Regular
ressalva

com

Item 7.2 do Relatório de Auditoria nº 201800442
Item 8.2 do Relatório de Auditoria nº 201800442
Item 7.2 do Relatório de Auditoria nº 201800442
Item 8.2 do Relatório de Auditoria nº 201800442
Item 7.2 do Relatório de Auditoria nº 201800442
Item 8.2 do Relatório de Auditoria nº 201800442
Item 6 do Relatório de Auditoria nº 201800442

***.921.601-**

***.107.158-**
Demais
integrantes do
Rol
de
Responsáveis

DiretorGeral

Regular
ressalva

com

Diretor

Regular
ressalva

com

Regularidade

Item 7.2 do Relatório de Auditoria nº 201800442
Item 8.2 do Relatório de Auditoria nº 201800442
Item 7.2 do Relatório de Auditoria nº 201800442
Item 8.2 do Relatório de Auditoria nº 201800442
Considerando o escopo do Relatório de auditoria,
não foram identificadas irregularidades com
participação determinante destes agentes.

7.
Ressalta-se que dentre os responsáveis certificados por Regularidade há
agentes cuja gestão não foi analisada por não estar englobada no escopo da auditoria de
contas, definido conforme anexo II da Decisão Normativa TCU nº 163/2017.
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Brasília-DF, 31 de julho de 2018.
O presente certificado encontra-se amparado no relatório de auditoria, e a opção pela
certificação foi decidida pela:

Coordenadora-Geral de Auditoria da Áreas de Minas e Energia
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Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno

Parecer: 201800442
Unidade Auditada: Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel
Ministério Supervisor: Ministério de Minas e Energia - MME
Município/UF: Brasília/DF
Exercício: 2017
Autoridade Supervisora: Ministro Wellington Moreira Franco

Tendo em vista os aspectos observados na prestação de contas anual do
exercício de 2017, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, expresso a
seguinte opinião acerca dos atos de gestão com base nos principais registros e
recomendações formulados pela equipe de auditoria.
Quanto aos avanços mais significativos da gestão avaliada, cabe citar a
contratação de serviços de consultoria para o desenvolvimento e a implantação de
metodologia de gestão de riscos personalizada para a agência, contando com o
treinamento de servidores na aplicação da metodologia. Soma-se a isso, a atualização e
modernização do normativo interno relativo à AIR e a implementação de rotinas e
algumas melhorias na gestão e monitoramento dos investimentos em P&D com o objetivo
de reduzir as fragilidades encontradas à época da auditoria de avaliação da gestão 2014.
A seguir são listados os principais fatos que, no entendimento do órgão de
controle interno, impactaram a gestão da unidade no exercício de 2017 e/ou
representaram situações que a expuseram a riscos adicionais:
a) Fragilidade da REN nº 63/2004 para a tipificação de condutas irregulares
e não priorização de norma substituta;
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b) Falhas no monitoramento e na fiscalização das informações relativas a
gestão patrimonial das concessões que devem ser enviadas pelos agentes
setoriais; e
c) Morosidade na apuração sobre o cumprimento das obrigações
regulatórias quanto à P&D.
As principais causas estruturantes dos fatos identificados pela equipe de
auditoria e as respectivas recomendações exaradas para mitigação do risco deles
decorrentes são as seguintes:
a) Em relação à inexistência de normativo que discipline claramente o
estabelecimento de punições relacionadas à malversação de recursos e má
gestão de fundos setoriais, identificou-se que já existe uma nova minuta
sobre as normas de penalização da agência, porém desde 2011 o assunto
ainda não foi objeto de deliberação de modo conclusivo no âmbito da
Diretoria. Diante do exposto, recomendou-se: (i) Estabelecer dispositivos
objetivos no que diz respeito aos critérios que referenciam a base cálculo
das penalidades; (ii) Criar de forma clara e inequívoca dispositivo
normativo que tipifique a sanção administrativa retributiva (multa) por
conta de malversação ou má gestão de recursos de fundos setoriais; (iii)
Estabelecer rotina de formulação/revisão de normativos, principalmente
aqueles de caráter punitivo.
b) No caso das falhas no monitoramento e na fiscalização das informações
relativas à gestão patrimonial das concessões, atribui-se a causa ao
reduzido número de fiscais e à não utilização de ferramentas mais
modernas de TI que possam automatizar parte das análises dos dados
relativos ao controle patrimonial das concessionárias de geração,
transmissão e distribuição. Diante disso, recomendou-se: (i) Notificar as
concessionárias que não enviaram os relatórios de controle patrimonial
para que os documentos sejam encaminhados. Caso as informações não
sejam enviadas, deve-se iniciar fiscalizações no intuito de regularizar o
atendimento às obrigações contidas na resolução nº 674/2015; (ii)
Notificar as concessionárias que não enviaram o mapeamento dos bens
imóveis e das áreas vinculadas à concessão de usinas hidrelétricas para
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que os documentos sejam encaminhados. Caso as informações não sejam
enviadas, deve-se iniciar fiscalizações no intuito de regularizar o
atendimento às obrigações contidas na Resolução nº 501/2012; (iii)
Implementar sistemática voltada ao acompanhamento da gestão
patrimonial das concessionárias.
c) Com relação à morosidade na apuração sobre o cumprimento das
obrigações regulatórias quanto à P&D, deve-se ao acompanhamento
deficiente das aplicações de recursos em P&D e à demora na
implementação de uma solução informatizada para o tratamento das
informações. Diante disso, recomendou-se que a agência finalize o
processo já iniciado de apuração sobre o cumprimento das obrigações
regulatórias quanto à P&D e atuar de maneira tempestiva, adotando as
medidas cabíveis, incluindo a eventual aplicação de penalidades previstas
na Resolução Normativa nº 63/2004, às empresas que: (i) não cumprirem
a solicitação de envio de informações contábeis em relação à
movimentação financeira da conta de P&D, (ii) estejam inadimplentes no
cumprimento da obrigação de investimento mínimo em projetos de P&D
e (iii) não enviaram os relatórios finais de projetos de P&D concluídos.
Com relação ao Plano de Providências Permanente, foram identificadas
recomendações não atendidas pela Unidade no prazo devido, as quais não sendo
implementadas mantêm ou agravam uma situação negativa na gestão de forma direta e
relevante, em especial aquelas relacionadas aos seguintes tópicos: (i) deficiência nos
controles internos do órgão regulador atinentes ao trâmite dos procedimentos
administrativos sancionatórios instaurados pelas Agências Reguladoras Estaduais; (ii)
ausência de um controle sistematizado dos prazos prescricionais de seus processos
administrativos sancionatórios; (iii) levantamento e tomada de providências para com as
empresas que: não cumprirem a solicitação de envio de informações contábeis em
relação à movimentação financeira da conta de P&D; estejam inadimplentes no
cumprimento da obrigação de investimento mínimo em projetos de P&D; e não enviaram
os relatórios finais de projetos de P&D concluídos; e (iv) aprimoramentos nos sistemas
informacionais SIGEFIS e SIGEC.
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No que concerne à qualidade e suficiência dos controles internos
administrativos da unidade, analisando o seu grau de exposição aos diversos tipos de
riscos, a partir de situações identificadas pelas instâncias de controle (Ministério da
Transparência e Controladoria-Geral da União - CGU e Tribunal de Contas da União –
TCU), verifica-se uma morosidade no desenvolvimento e implantação de soluções
corporativas integradas e automatizadas de gerenciamento de informações e controle
quanto ao cumprimento de medidas regulatórias, visando auxiliar a agência no
monitoramento do setor e eliminando os controles manuais.
Com relação à implementação de práticas administrativas que impactaram
positivamente a gestão da Unidade em suas operações, elenca-se o alinhamento da
agência com as boas práticas regulatórias nacionais e internacionais, com participação
ativa nas ações relativas ao fortalecimento do Sistema Regulatório Brasileiro, que é
coordenado pela Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais
da Casa Civil, bem como a publicação da primeira versão da Política de Gestão de Riscos
e a entrega da metodologia de gestão de riscos por consultoria contratada.
Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei
n.º 8.443/92, combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º 93.872/86 e inciso VI,
art. 13 da IN/TCU/N.º 63/2010 e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a
conclusão expressa no Certificado de Auditoria. Desse modo, o Ministro de Estado
supervisor deverá ser informado de que as peças sob a responsabilidade da CGU estão
inseridas no Sistema e-Contas do TCU, com vistas à obtenção do Pronunciamento
Ministerial de que trata o art. 52, da Lei n.º 8.443/92, e posterior remessa ao Tribunal de
Contas da União por meio do mesmo sistema.

Brasília/DF, 31 de julho de 2018.

Diretor de Auditoria de Políticas de Infraestrutura - Substituto
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