
 
Carta Idec nº 733/2019/Coex 

São Paulo, 12 de novembro de 2019 
 
Lafayette de Andrada 
Deputado Relator da Comissão Especial do Código Brasileiro de Energia Elétrica 
dep.lafayettedeandrada@camara.leg.br  
 
A/C miaraujo80@gmail.com  
 
 
Ref.: Solicitação de requerimento ao TCU sobre a política de Pesquisa e            
Desenvolvimento e Eficiência Energética das empresas de energia elétrica 
 
Prezado Senhor(a), 
 

O Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) é uma organização           
não governamental, sem fins lucrativos, totalmente independente de governos,         
partidos políticos e empresas privadas, criada em 1987. A missão do Idec é             
promover a educação, a conscientização, a defesa dos direitos do consumidor e a             
ética nas relações de consumo. A meta do Instituto é contribuir para que todos              
tenham acesso aos serviços essenciais para o desenvolvimento social, consumo          
sustentável, saúde do planeta e a consolidação da democracia na sociedade           
brasileira.  

Entre as atividades desenvolvidas pelo Idec destacam-se a realização de          
pesquisas relacionados à qualidade e segurança de produtos e serviços, o           
acompanhamento de legislações referentes às relações de consumo e a participação           
no seu processo de discussão, bem como a proposição de ações judiciais de caráter              
coletivo, quando necessário. Para gerar conhecimento e informar o consumidor, o           
instituto publica bimestralmente a Revista do Idec e mantém um um portal            
eletrônico, atualizado diariamente com as principais informações sobre direitos do          
consumidor e suas atuações, (www.idec.org.br), além de redes sociais (Facebook:          
https://www.facebook.com/idecbr/; Instagram: @idecbr; Twitter: @idec). 

A Lei 9.991, de 24/07/2000, Dispõe sobre realização de investimentos em           
pesquisa e desenvolvimento e em eficiência energética por parte das empresas           
concessionárias, permissionárias e autorizadas do setor de energia elétrica. As          
concessionárias e permissionárias de serviços públicos de distribuição de energia          
elétrica ficam obrigadas a aplicar, anualmente, o montante de, no mínimo, setenta e             
cinco centésimos por cento de sua receita operacional líquida em pesquisa e            
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desenvolvimento do setor elétrico e, no mínimo, vinte e cinco centésimos por cento             
em programas de eficiência energética no uso final. 

Segundo a mesma lei, os recursos para pesquisa e desenvolvimento          
deverão ser distribuídos da seguinte forma:  

I – 40% (quarenta por cento) para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e              
Tecnológico – FNDCT 
II – 40% (quarenta por cento) para projetos de pesquisa e desenvolvimento, segundo             
regulamentos estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 
III – 20% (vinte por cento) para o MME, a fim de custear os estudos e pesquisas de                  
planejamento da expansão do sistema energético, bem como os de inventário e de             
viabilidade necessários ao aproveitamento dos potenciais hidrelétricos.  

No caso  dos  recursos  para eficiência energética previstos: 

a) 80% (oitenta por cento) serão aplicados pelas próprias concessionárias          
e permissionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica,          
conforme regulamentos estabelecidos pela Aneel; e  
b) 20% (vinte por cento) serão destinados ao Programa Nacional de           
Conservação de Energia Elétrica (Procel) 

Todos esses recursos acabam saindo da tarifa dos consumidores brasileiros, e há            
diversas dúvidas sobre a efetividade desses programas. Nos programas de P&D           
verificam-se muitos gastos com recursos humanos, viagens e serviços de terceiros,           
mas questiona-se o que tem sido produzido de inovação. Até que ponto os recursos              
de P&D não estão sendo utilizado somente em benefício das próprias           
concessionárias, sem que haja um ganho de fato para o consumidor, que de fato              
financia esse programa. 

Fato um pouco mais grave quando se fala dos recursos do Programa de Eficiência              
Energética, pois as concessionárias devem que investir em projetos que, na prática,            
reduziriam o seu mercado, fato esse bem controverso. 

Há evidências, para ambos programas, de que o recurso não tem sido aplicado no              
ano corrente, ficando sempre um saldo remanescente do ano anterior. Ou seja,            
deve-se também ser avaliada a capacidade das empresas ficarem responsáveis pelo           
uso desse recurso. 

Para tanto, solicitamos à esta Comissão que requeira ao TCU, nos termos do art.              
71, inc. IV, da Constituição Federal, seja realizada auditoria com o objetivo de             
verificar a eficiência do custeio desses programas. 

Certos de sua atenção, e prontos para prestar mais esclarecimentos, aguardamos           
sua manifestação e agradecemos antecipadamente. 

 



 
 

Atenciosamente, 

 
 
Clauber Barão Leite 
Coordenador do Programa Energia do Idec 
 
 
 
Teresa Liporace 
Coordenadora Executiva do Idec 
 
 

 


