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Capítulo I – Geral
Seção I – Introdução
Objetivo
Estabelecer, de forma padronizada, o processo de Avaliações de Integridade para
fornecedores, parceiros de negócios, patrocinados, instituições donatárias, instituições
conveniadas, projetos sociais, projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, indicados
a funções gratificadas e membros de órgãos de governança, bem como, de maneira opcional
e com necessidade justificada, para demais terceiros previstos neste regulamento.
Abrangência
Esse regulamento dispõe sobre o procedimento de avaliações de integridade das empresas
Eletrobras sediadas no território nacional, sendo destinado a alta administração (membros
de órgãos de governança), colaboradores e terceiros destas empresas.
Referências legais e institucionais
Foram utilizadas as seguintes referências legais e institucionais na elaboração deste
regulamento:
Foram utilizadas as seguintes referências legais e institucionais na elaboração deste
regulamento:
a) Lei nº 12.846, de 1° de agosto de 2013, conhecida como Lei Anticorrupção Brasileira –
dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática
de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências.
b) Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995 – estabelece normas para outorga e prorrogações
das concessões e permissões de serviços públicos e dá outras providências.
c) Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 – regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras
providências.
d) Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, “Lei das Estatais” – dispõe sobre o estatuto
jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no
âmbito da União, estados, do Distrito Federal e dos municípios.
e) Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015, regulamentação da Lei Anticorrupção
Brasileira – regulamenta a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 – dispõe sobre a
responsabilização administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a
administração pública, nacional ou estrangeira e dá outras providências.
f)

Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016 – regulamenta, no âmbito da União, a
Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 – dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa
pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos
estados, do Distrito Federal e dos municípios.

CLASSIFICAÇÃO: INTERNO

4

REGULAMENTO DE AVALIAÇÕES DE INTEGRIDADE DAS
EMPRESAS ELETROBRAS

g) Foreign Corrupt Practices Act – FCPA, de 1977 – lei norte-americana contra práticas de
corrupção, o FCPA proíbe as empresas de oferecer, prometer, efetuar ou autorizar, direta
ou indiretamente, o pagamento ou benefício de qualquer tipo ou valor (tal como suborno
ou propina) aos agentes do governo com a finalidade de obter ou manter oportunidades
comerciais. A Eletrobras está submetida à referida lei desde 2008, quando iniciou a
negociação de suas ações na Bolsa de Valores de Nova Iorque (The New York Stock
Exchange – NYSE).
h)

Código de Conduta Ética e Integridade das Empresas Eletrobras.

i)

Política Anticorrupção das Empresas Eletrobras.

j)

Política de Administração de Conflito de Interesses das Empresas Eletrobras.

k) Política de Patrocínios das Empresas Eletrobras.
l)

Política de Responsabilidade Social das Empresas Eletrobras.

m) Política de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação das Empresas Eletrobras.
n)

Regulamento de Licitações e Contratos das Empresas Eletrobras.

o)

Regulamento do Programa de Integridade (Compliance) das Empresas Eletrobras.

p)

Regulamento de Alçadas das Empresas Eletrobras.

q)

Regulamento de Monitoramento de Integridade das Empresas Eletrobras.

r) Regulamento de Indicação de Representantes em Conselhos e Diretorias das Empresas
Eletrobras.
s) Manual de Sociedade de Propósito Específico – SPE.
t)

Programa de Integridade (Compliance) das Empresas Eletrobras.
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Seção II – Diretrizes

Subseção I – Gerais
Artigo 1º – As empresas Eletrobras devem adotar mecanismos de integridade voltados a
terceiros, como fornecedores, parceiros de negócios, patrocinados, instituições donatárias e
conveniadas, projetos sociais e projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, indicados
a funções gratificadas e membros de órgãos de governança que atuam em empresas com
participação acionária da companhia, bem como para os demais terceiros, conforme previsto
neste regulamento, de forma a prevenir possíveis riscos de fraude e corrupção decorrentes
destes relacionamentos.
Parágrafo único – Os mecanismos estabelecidos devem estar aderentes aos fatores de risco
de fraude e corrupção da Matriz de Risco Corporativa das Empresas Eletrobras, as
recomendações do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário e, em conformidade com as
recomendações dos órgãos fiscalizadores e com as boas práticas de governança corporativa
e compliance.
Artigo 2º – A avaliação de integridade deve ser realizada previamente aos processos de:
I.

nomeação de representantes em órgãos de governança na Eletrobras e nas controladas,
coligadas, fundações e associações nas quais as empresas Eletrobras sejam participantes,
bem como em sociedades nas quais a Eletrobras e suas controladas detenham
participações acionárias, e nos fundos de pensão em que as mesmas figurem como
patrocinadores e nomeações para funções gratificadas;

II.

aquisição de bens ou contratação de terceiros e aditamentos contratuais considerados
críticos sob o aspecto de integridade para as empresas Eletrobras, conforme disposto no
artigo 6° deste regulamento e em consonância com o art. 71, inciso 5, do Regulamento
de Licitações e Contratos das Empresas Eletrobras;

III.

decisão de firmamento do instrumento jurídico para doações, convênios, patrocínios e
projetos sociais;

IV.

celebração de acordo de acionistas ou outro instrumento jurídico, tais como, contrato de
compra e venda, termo de compromisso, termo de contrato de constituição de consórcio
e pré-contratos com fornecedores, para a constituição, fusão, incorporação, aquisição e
alienação de um negócio corporativo e Sociedade de Propósito Específico – SPE.

V.

decisão de firmamento de instrumento jurídico para parceria em projetos de pesquisa,
desenvolvimento e inovação.

Parágrafo 1º – Excepcionalmente, desde que haja justificada necessidade, a instância de
integridade poderá ser consultada em casos de relacionamentos que possam acarretar em risco
para a empresa, como por exemplo, peritos judiciais, prospecção de negócio, acordos judiciais,
visando dar suporte na tomada de decisão.
Parágrafo 2º – Nas contratações de serviço contínuo e de engenharia de fornecedores de risco
alto e muito alto deve ser realizada avaliação de integridade de preposto designado pelo
fornecedor, após a sua indicação.
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Parágrafo 3º – O processo de avaliação de integridade deve estar formalmente previsto nos
documentos que originam e suportam os processos acima descritos.
Artigo 3º – As aquisições ou contratações de serviços críticas referidas no inciso II do artigo 2º
seguem as diretrizes do Regulamento de Licitações e Contratos das Empresas Eletrobras que
estabelece a aplicação da avaliação de integridade em contratações de grande vulto, de alta
complexidade técnica ou de riscos elevados, que se enquadram a, no mínimo, um dos critérios
a seguir:
Parágrafo 1º – As avaliações de integridade previstas neste artigo, devem ser realizadas
previamente à homologação do processo licitatório ou à autorização da contratação direta.



a) contratações de grande vulto:
i. aquelas cujos limites de competência para homologação da licitação ou ratificação da
contratação direta sejam do conselho de Administração da empresa.
b) contratações de riscos elevados:
i.
ii.

contratação direta (exceto): (i) dispensa por valor (ii) prevista nos incisos I e II do
artigo 29 da Lei 13.303/2016 e (iii) contratos de adesão;
contratação com agente público;

iii.

contratação de serviços financeiros;

iv.

contratações de serviços jurídicos;

v.

contratação de consultorias em geral;

vi.

contratação de serviços de tecnologia da informação e desenvolvimento de software
(contratos com alçada de aprovação de um ou mais diretor);

vii.

contratação de terceirização de serviço contínuo com mão-de-obra alocada;

viii.

contratação de empresas de publicidade (contratos com alçada de aprovação de um
ou mais diretor).
contratação de empresas para elaboração de due diligence, valuation e fairness
opinion para operações societárias em geral; e
contratação de despachante aduaneiro, leiloeiros, advogados e demais pessoas com
poderes para representar as empresas Eletrobras;

ix.
x.

c) contratações de alta complexidade técnica:
i.

obras e serviço de engenharia (contratos com alçada de aprovação de um ou mais
diretor).

Parágrafo 2º – As contratações diretas que envolvam fornecedores detentores de monopólio ou
fornecedores exclusivos em que não seja possível obter a due diligence devem ser analisadas
por meio de parecer de integridade embasado em background check.
Parágrafo 3º – O enquadramento do objeto da contratação deve ser ratificado junto à unidade
de gestão técnica.
Parágrafo 4º – Para os casos de estabelecimento de pré-contratos com terceiros de que trata o
artigo 29, caput da Lei 9.074/1995, que estabelece normas para outorgas e prorrogação das
concessões e permissões de serviços públicos, deve ser previamente aplicada avaliação de
integridade do terceiro.
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Parágrafo 5° – Os critérios estabelecidos no caput do presente artigo também devem ser
utilizados para as avaliações de integridade em casos de aditamentos aos contratos então
firmados sob a égide da Lei 8.666/1993 e que ainda estejam vigentes.
Artigo 4º – Para os demais terceiros envolvidos nos processos referidos nos subitens III, IV e V
do artigo 2º, o processo de avaliação de integridade deve ser aplicado em todos os casos,
visando mitigar riscos de fraude, corrupção e conflitos de interesses, inclusive nas parcerias
firmadas sem que haja repasse de recursos e nos contratos de cessão de imóveis (comodato ou
cessão de uso onerosa).
Parágrafo 1º – Não devem ser objeto de análise de integridade os donatários, convenentes ou
beneficiários de projetos sociais que advirem de: contratos de concessão para os
empreendimentos, de compromissos judiciais e de obrigações legais assumidas pelas empresas
Eletrobras previamente à assinatura do respectivo instrumento jurídico.
Parágrafo 2º – Todos os possíveis parceiros em novas SPEs devem ser objeto de avaliação de
integridade, conforme previsto no Manual de SPE, possibilitando às empresas Eletrobras avaliar
o risco de integridade associado a cada um, aprimorando o processo de tomada de decisão
quanto à constituição da SPE ou não, e estabelecendo as ações de monitoramento a serem
desempenhadas, a depender do nível de risco identificado, durante a vigência do acordo de
acionistas.
Artigo 5º – As contratações, formalizações de instrumentos jurídicos ou acordo de acionistas,
entre as empresas Eletrobras não são passíveis de avaliação de integridade, considerando que
todas as empresas seguem as mesmas iniciativas estratégicas, no âmbito de controles internos,
riscos e de integridade corporativa de forma a prevenir e corrigir eventos de fraudes e corrupção,
garantindo o cumprimento das diretrizes padronizadas do Programa de Integridade das
Empresas Eletrobras e da legislação vigente.
Artigo 6º – Para contratações ou convênios, parcerias e projetos de PD&I com empresas
estrangeiras sem representação no Brasil, na hipótese de limitação de consulta de dados pela
ferramenta de background check, a avaliação de integridade pode ser realizada por empresa
contratada para prestar este serviço.
Artigo 7º – O processo de avaliação de integridade é composto pelas etapas de:
I.

preenchimento pelo terceiro do “Formulário de Due Diligence”;

II.

identificação do nível de risco de integridade associado ao terceiro que venha a se
relacionar com as empresas Eletrobras para os terceiros relacionados nos incisos, II, III,
IV, e V do artigo 2º deste regulamento;

III.

análise do “Formulário de Due Diligence”, para os terceiros relacionados nos incisos II,
III, IV e V do artigo 2º e verificação de antecedentes, do terceiro e sócios, por meio da
coleta de dados públicos (background check);

IV.

emissão de parecer de integridade destacando os pontos de atenção identificados no
background check, bem como no “Formulário de Due Diligence”; e

V.

ratificação/reclassificação do risco decorrente do preenchimento do “Formulário de Due
Diligence”, pelo terceiro e definição do plano de ação para mitigar o risco de fraude e
corrupção proveniente do relacionamento uma vez estabelecido.

Parágrafo único – No caso de avaliação de integridade para indicações a membros de órgãos de
governança e nomeações para funções gratificadas, o processo envolve a verificação de
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antecedentes e de relacionamentos, por meio do background check, e a emissão de parecer de
integridade destacando os pontos de atenção identificados.
Artigo 8º – As empresas Eletrobras devem promover um compartilhamento sistematizado dos
documentos que integram as avaliações de integridade – formulários de due diligence, relatórios
de background check e pareceres de integridade no sentido de garantir a padronização de
tratamento do terceiro por parte de todas as empresas Eletrobras.
Parágrafo 1º – Os dados obtidos com objetivo de análise de integridade devem se limitar àqueles
pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação a esta finalidade. Visando a proteção da
privacidade dos titulares dos dados pessoais tratados nesta atividade, estes deverão ser
protegidos por medidas técnicas e administrativas aptas a prevenir acessos não autorizados e
situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão.
Parágrafo 2º – O parecer de integridade tem validade de 12 meses, podendo ser utilizado neste
período.
Artigo 9º – O parecer de integridade tem o objetivo de sinalizar os possíveis riscos de integridade
do relacionamento com o avaliado. A instância aprovadora poderá rejeitar o estabelecimento
deste relacionamento caso entenda que apresente risco de integridade em nível não tolerado
pela empresa.
Artigo 10 – Uma vez estabelecido o relacionamento com o terceiro, este deve ser monitorado de
modo a permitir ações preventivas, detectivas e preditivas, por parte das empresas Eletrobras,
de acordo com o nível de exposição ao risco de integridade observado.
Artigo 11 – As empresas Eletrobras devem promover junto a seus terceiros, ações de
conscientização e/ou sensibilização acerca de aspectos de integridade corporativa e das
diretrizes estabelecidas pelo seu Programa de Integridade (Compliance), de modo a disseminar
a cultura de ética e integridade entre seus stakeholders.
Artigo 12 – Quaisquer suspeitas ou comprovações de fraudes e corrupção no curso dos processos
com terceiros, devem ser prontamente reportadas ao Canal de Denúncias das empresas
Eletrobras.

Seção III – Responsabilidades
Artigo 13 – Compete à Diretoria Executiva da Eletrobras:
I.

Aprovar os documentos normativos estratégicos
(Compliance), inclusive este regulamento.

do

Programa

de

Integridade

II.

Garantir a implementação do regulamento na empresa e determinar sua implementação
nas empresas Eletrobras.

III.

Patrocinar o Programa de Integridade (Compliance) das Empresas Eletrobras por meio
de ações de promoção da cultura de ética e integridade.

Artigo 14 – Compete às diretorias executivas das empresas Eletrobras:
I.

Assegurar a implementação e a divulgação deste regulamento nas empresas.
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II.

Patrocinar o Programa de Integridade (Compliance) das Empresas Eletrobras por meio
de ações de promoção da cultura de ética e integridade.

Artigo 15 – Compete à Diretoria de Governança, Riscos e Conformidade da Eletrobras:
I.

Atuar como gestora deste regulamento.

Artigo 16 – Compete à área de integridade da Eletrobras holding:
I.

Coordenar a Comissão Diretiva de Compliance – CDC, orientando e promovendo a
padronização de práticas e procedimentos de integridade nas empresas Eletrobras,
constantes deste regulamento.

II.

Coordenar a atualização deste regulamento de acordo com alterações regulatórias, legais
e conforme necessidades da alta administração.

III.

Elaborar relatório de reporte das ações de integridade ao Comitê de Auditoria e Riscos
Estatutário da Eletrobras.

Artigo 17 – Compete às áreas de integridade/conformidade das empresas Eletrobras:
I.
II.
III.

Promover a implementação e a divulgação deste regulamento nas empresas Eletrobras.
Monitorar a aplicação deste regulamento nas empresas Eletrobras.
Promover melhorias nos procedimentos estabelecidos neste regulamento, de acordo com
alterações regulatórias, legais.

Artigo 18 – Compete as áreas envolvidas nos processos com relacionamento com terceiros:
Seguir as regras e diretrizes estabelecidas neste regulamento.

Capítulo II - Procedimentos
Seção I – Avaliação de integridade de terceiros
Artigo 19 – A avaliação de integridade é requisito obrigatório para os processos de contratação/
aditamentos e outros instrumentos jurídicos a serem firmados/prorrogados com os terceiros,
conforme critérios estabelecidos nas diretrizes gerais deste regulamento.
Artigo 20 – A não apresentação pelo terceiro das documentações solicitadas para a avaliação de
integridade poderá impactar na classificação do terceiro em nível de risco mais elevado aplicável,
estando este sujeito às ações de monitoramento e planos de ação estabelecidos neste
regulamento para o respectivo risco, exceto em casos de:
I.

Impedimento legal para a apresentação da documentação devidamente comprovado,
devendo ser apresentada a declaração de impedimento.

Parágrafo único – Caso o terceiro não apresente a declaração referida neste artigo, a instância
de integridade/conformidade deve informar à instância aprovadora e classificar
automaticamente o terceiro no nível de risco mais elevado aplicável.
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Formulário de due diligence
Artigo 21 – A etapa inicial da avaliação de integridade consiste no preenchimento pelo terceiro
do Formulário de Due Diligence das Empresas Eletrobras disponibilizado eletronicamente.
Parágrafo único – O formulário deve ser entregue datado e assinado pelo representante legal do
terceiro ou procurador por ele constituído, o que deve ser verificado pela instância responsável
pelo estabelecimento do instrumento contratual/jurídico.
Artigo 22 – A classificação do risco de integridade a ser atribuído ao terceiro é resultado da
parametrização dos itens respondidos no “Formulário de Due Diligence”,, elaborada com base
nas informações que impactam o nível de risco de integridade apurado, determinando a
exposição da empresa em eventual relacionamento.
Parágrafo único – Os critérios para a avaliação de integridade são principalmente estabelecidos
a partir dos fatores de risco de fraude e corrupção definidos pelas instâncias de
integridade/compliance das empresas Eletrobras.
Artigo 23 – Além das informações do perfil do terceiro avaliado, os parâmetros apurados por
cada seção do formulário, ordenados por ordem de criticidade, são:
I.

Histórico: com o objetivo de identificar se a empresa ou algum integrante de sua alta
administração já foi acusado, investigado, processado ou condenado por crimes previstos
no Código Penal Brasileiro ou em legislação extravagante nos últimos 10 anos, conforme
disposto no “Formulário de Due Diligence”. Este é o parâmetro que possui maior
relevância na análise de integridade dos terceiros;

II.

Relacionamento com agentes públicos: com o objetivo de identificar possível
relacionamento de algum integrante da alta administração ou familiar com agentes
públicos ou membros da alta administração das empresas Eletrobras;

III.

Programa de integridade: indica uma percepção acerca da maturidade do programa de
integridade do fornecedor. (não aplicável para terceiros – pessoa física); e

IV.

Relacionamento com terceiros: objetiva medir o risco relacionado à maturidade da gestão
de terceiros.

Artigo 24 – A classificação do risco de integridade do terceiro segue a metodologia aplicável para
cada tipo de terceiro e está graduada nos seguintes níveis de risco: muito alto, alto, médio e
baixo, no caso de fornecedores, e alto, médio e baixo, para os demais terceiros.
Artigo 25 – Os formulários de due diligence preenchidos com as respectivas classificações de
risco, devem compor um banco de dados único, de modo a garantir a padronização da
classificação de risco de integridade do terceiro, mesmo que contratado por outra empresa
Eletrobras.
Parágrafo 1º – O prazo de validade dos formulários de due diligence preenchidos é de um ano.
Parágrafo 2° – Durante esse período, conforme previsto no instrumento jurídico/contratual, o
terceiro deve atualizar as informações prestadas no formulário de Due Diligence sempre que
houver alteração.
Parágrafo 3° – No caso de nova contratação/estabelecimento de instrumento jurídico com o
mesmo terceiro que possua “Formulário de Due Diligence” vigente, a empresa Eletrobras
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contratante ou convenente poderá utilizar o formulário válido existente ou solicitar atualização,
se necessário.
Parágrafo 4° – No caso de haver atualização da análise de Due Diligence, a instância de
integridade/conformidade da empresa que realizou a primeira análise deve ser informada acerca
da atualização.
Artigo 26 – Para avaliação de integridade de terceiros, documentos adicionais devem ser
utilizados como subsídio na análise.
Parágrafo 1° – No caso de doações, convênios, patrocínios e projetos sociais, o gestor da área
responsável pela aprovação, deve disponibilizar o documento formal que apresenta as
justificativas técnicas para a sugestão de celebração do instrumento jurídico com a entidade.
Parágrafo 2º – No caso de novas parcerias em SPE, ser elaborada uma nota técnica que evidencia
a seleção de parceiros, conforme orientação do Manual de SPEs.
Artigo 27 – No caso de contratações de serviço contínuo e de engenharia classificado como risco
alto ou muito alto, após a contratação, o fornecedor deverá indicar o preposto que deve ser
submetido à análise de integridade.
Parecer de integridade
Artigo 28 – O parecer de integridade é o documento formal da instância de
integridade/conformidade da empresa Eletrobras contratante ou convenente, contendo uma
análise das informações consolidadas da avaliação de integridade do terceiro, sendo estas:
I.
II.

Informações constantes no Formulário de Due Diligence preenchido pelo terceiro; e
Informações levantadas por meio de ferramenta de verificação dos antecedentes do
fornecedor e de seus sócios/gestores (background check).

Parágrafo 1º – Caso a instância de integridade avaliadora constate a necessidade de solicitar
esclarecimentos específicos, informações adicionais ou nivelar o entendimento das informações
prestadas pelo terceiro, esta poderá fazer contato direto com o mesmo, registrando formalmente
o contato e os assuntos tratados, devendo esta informação constar do Parecer de Integridade.
Parágrafo 2° – Caso seja constatado histórico de práticas antiéticas, fraude ou corrupção, o
parecer de integridade deve destacar tal achado.
Artigo 29 – O parecer de integridade deve ser solicitado pela área responsável pelo processo a
ser avaliado pela integridade/compliance (exemplo: área de suprimentos, área de patrocínios,
responsabilidade social, área de gestão de SPE e etc).
Parágrafo 1º – No caso do inciso II, definido no artigo 2º, deve ser solicitado parecer daqueles
classificados como de risco de integridade “alto” ou “muito alto”, devendo ser considerada a
excepcionalidade do parágrafo seguinte.
Parágrafo 2º – Deve ser realizado Parecer de Integridade para os terceiros relacionados nos
incisos III e V do artigo 2º deste regulamento. Excepcionalmente, nos casos de doações, não
será elaborado Parecer de Integridade para celebração de instrumento jurídico com valor até o
equivalente ao estabelecido no artigo 29, inciso II da Lei 13.303/2016, para os terceiros
classificados como de risco baixo e médio.
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Parágrafo 3º – No caso dos terceiros constantes no inciso IV, do artigo 2º deste regulamento,
deve ser obrigatoriamente solicitado parecer, independente do risco apurado.
Artigo 30 – O parecer de integridade deve ser encaminhado pela instância de
integridade/conformidade para a área solicitante, junto com o respectivo formulário de Due
Diligence, ao processo de contratação/estabelecimento de instrumento jurídico, para ser juntado
ao processo, com o objetivo de dar conhecimento à instância aprovadora ou homologadora
quanto ao risco de integridade do terceiro.
Parágrafo 1º – De posse da documentação completa, cabe à instância aprovadora da
contratação/estabelecimento de instrumento jurídico, a decisão de dar continuidade ao processo,
revogá-lo ou anulá-lo, observada a legislação pertinente e o Regulamento de Licitações e
Contratos das Empresas Eletrobras.
Parágrafo 2º – O parecer de integridade deve informar sobre a existência de impedimento legal
relacionado à integridade corporativa.
Artigo 31 – O parecer de integridade pode confirmar ou reclassificar o risco de integridade obtido
no “Formulário de Due Diligence”, com base em informações adicionais encontradas no
background check, desde que seja detalhada a justificativa no caso de alteração.
Parágrafo 1º – O status do andamento do processo jurídico, a extinção da punibilidade, o tipo
de condição na qual a pessoa jurídica figura no inquérito ou processo judicial e a existência de
medidas internas de governança e de prevenção de fraude e corrupção, são atenuantes que
podem alterar a classificação do risco de integridade do terceiro analisado.
Parágrafo 2º – As instâncias de integridade/compliance podem, se modificadas as circunstâncias
de fato, rever a avaliação de risco, efetuando a sua reclassificação para o grau mais brando ou
elevado, conforme o caso.
Artigo 32 – As avaliações de integridade de possível contratação de fornecedores de bens e
serviços, exclusiva da Diretoria de Governança, Riscos e Conformidade da holding e das
instâncias de integridade das empresas Eletrobras, para fins de evitar possíveis conflitos, devem
ser previamente apreciadas pela Auditoria Interna.
Instrumentos convocatórios, contratuais e jurídicos
Artigo 33 – As diretrizes estabelecidas pelo Programa de Integridade (Compliance) das Empresas
Eletrobras para o relacionamento com terceiros devem estar refletidas nos instrumentos
convocatórios, contratuais e jurídicos, sendo:
I.

Editais das contratações que se enquadram nos requisitos definidos no inciso II do artigo
2º ou em instrumentos convocatórios para os demais terceiros definidos nos incisos III,
IV e V do mesmo artigo, de modo a dar ciência do processo e das exigências ao licitante
e garantir a sua colaboração com as informações solicitadas.

II.

Contratos e instrumentos jurídicos devem prever cláusulas de integridade, a necessidade
de atualizar a avaliação de integridade quando necessário e antes de processo de
aditamento contratual e cláusulas específicas de comprometimento com as ações de
monitoramento previstas, quando for o caso, com o objetivo de mitigar o risco de fraude
e corrupção proveniente do relacionamento com os terceiros.

Artigo 34 – Todos os instrumentos contratuais, convocatórios e jurídicos devem conter cláusulas
referentes à/ao:
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I.

Obrigação de conhecimento e cumprimento do “Código de Conduta Ética e Integridade
das Empresas Eletrobras” e do “Guia de Conduta para Fornecedores da Eletrobras”,
no caso de Fornecedores e dos princípios e padrões do Programa de Integridade
(Compliance) das Empresas Eletrobras, bem como as Políticas Anticorrupção das
Empresas Eletrobras e a Política de Administração de Conflito de Interesses das
Empresas Eletrobras.

II.

Cumprimento
da
legislação
anticorrupção
aplicável
às
quais
a
contratada/proponente/beneficiário está submetido, inclusive, nos casos de haver
previsão de subcontratação no instrumento contratual ou jurídico.

III.

Atos lesivos à contratante com fundamento na Lei 12.846/2013 e Decreto nº
8.420/2015, Lei nº. 13.303/2016 e Decreto nº. 8.945/2016, ou de quaisquer outras
leis ou regulamentos aplicáveis, quando aplicável.

IV.

Responsabilização Administrativa por ato lesivo previsto no art. 5º da Lei
12.846/2013, quando aplicável.

V.

possibilidade de rescisão, caso seja constatada violação das Leis Anticorrupção ou do
Programa de Integridade (Compliance) das Empresas Eletrobras, condicionada à
prévia manifestação fundamentada da Diretoria de Governança, Riscos e
Conformidade ou equivalente e previsão de sanções administrativas, inclusive em
casos de ocorrência de fraude e na prática de atos ilícitos, quando aplicável.

Parágrafo único – Para fins de cumprimento do inciso V deste artigo, considera-se equivalente à
Diretoria de Governança, Riscos e Conformidade da Eletrobras, a instância superior responsável
pelo Programa Integridade (Compliance) das empresas controladas, a qual possui o
compromisso de acionar o Canal de Denúncias da Eletrobras, caso tenha conhecimento de
atitudes ilícitas ou suspeitas e compromisso de divulgação do canal entre os funcionários.
Artigo 35 – Para as contratações de terceiros relacionados no artigo 2º deste regulamento
sujeitos à avaliação de integridade, as cláusulas dos instrumentos contratuais ou jurídicos devem
conter, ainda:
I.

Necessidade de apresentação de “Declaração de Integridade dos Representantes ou
Terceiros”, com confirmação de ciência dos termos e condições do Programa de
Integridade (Compliance) das Empresas Eletrobras.

II.

Necessidade de preenchimento do Formulário de Due Diligence e de sua atualização,
quando houver alteração.

III.

Ciência de que a Eletrobras/empresas Eletrobras poderá(ão) analisar informações
públicas sobre sócios, diretores, dirigentes e administradores das empresas licitantes, a
fim de assegurar o cumprimento do Programa de Integridade (Compliance) das Empresas
Eletrobras.

IV.

Ciência da contratada de que estará sujeita, durante a vigência do contrato, à avaliação
de risco de integridade prevista no Programa de Integridade (Compliance) das Empresas
Eletrobras, estabelecida com o objetivo de mitigar o risco de fraude e corrupção
proveniente do relacionamento com terceiros e compromisso em prestar esclarecimentos
e disponibilizar informações, quando solicitado.

V.

Incentivo à implementação de programa de integridade nas empresas Eletrobras,
observando os critérios estabelecidos no Decreto nº 8.420/2015.
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VI.

Previsão de cláusulas específicas relativas à lei anticorrupção americana FCPA – Foreign
Corrupt Practices Act, para os que se submetem à legislação do FCPA, aqueles em que a
Contratada atua em nome da Eletrobras (a qual se submete à legislação do FCPA) e
contratos internacionais cujo objeto deve ser cumprido fora do Brasil ou regido por lei
estrangeira.

VII.

Previsão de cláusulas referente ao direito de auditar o contrato para verificar o
cumprimento das normas legais e do Programa de Integridade (Compliance) das
Empresas Eletrobras.

Parágrafo único – Todos os fornecedores de bens e serviços contratados pelas empresas
Eletrobras que se enquadram nos critérios estabelecidos no artigo 3º deste regulamento, devem
preencher o formulário de Declaração de Integridade dos Fornecedores de Bens e Serviços.
Artigo 36 – No Termo de Compromisso e de Contrato de Constituição de Consórcio, em novas
parcerias em SPE, tanto no âmbito nacional e internacional, devem constar cláusula específicas
relativas à lei anticorrupção brasileira, Lei 12.846/2013, à lei anticorrupção americana FCPA –
Foreign Corrupt Practices Act, bem como legislação anticorrupção do país com o qual se está
negociando.

Seção II – Monitoramento e plano de ação
Artigo 37 – A classificação de risco de integridade é um subsídio para a tomada de decisão e
pode requerer aumento dos controles de monitoramento, planos de remediação ou, em última
instância, a descontinuidade do relacionamento com terceiro.
Artigo 38 – O Programa de Integridade (Compliance) das Empresas Eletrobras estabelece planos
de ação, de acordo com o nível de risco de integridade no qual o terceiro for classificado. Tais
ações não são exaustivas, restando aberta a possibilidade de outras ações serem adicionadas,
de acordo com o caso e complexidade específicos.
Parágrafo único – Para os casos de novos parceiros em SPE, o monitoramento e o plano de ação
devem seguir ainda o previsto nos dispositivos “Monitoramento e Planos de Ação para Novos
Parceiros em SPE” (Apêndice I) e “Procedimento para Monitoramento de Aportes de Capital em
SPE(s) com Sócio(s) de Risco “Alto” (Apêndice I), elaborado pela área de negócios.
Planos de ação para terceiros
Plano de ação

Subir um nível de competência para a
ratificação
da
contratação
direta
e
homologação
do
processo
licitatório,
limitado ao Conselho de Administração da
Eletrobras, observado o Regulamento de
Alçadas e a depender da a delegação de
poderes para autorização de gastos definido
em cada empresa. (Responsabilidade:
instância de suprimentos)

Fornecedores

Risco Muito Alto

Doação/convênio/patrocínio
ou projeto social

N/A

Projeto em
pesquisa,
desenvolvimento
e inovação
(celebração de
instrumento
jurídico)
N/A

Nos casos de contratações enquadradas no
nível de alçada de conselho de administração
das controladas, deve ser considerado como
alçada superior o Conselho de Administração
da holding.
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O diretor da área requisitante deve assinar a
Declaração de Gestão de Contratos com
Terceiros de Risco “Muito Alto” ou
Declaração da doação/convênio/Patrocínio
ou
Projeto
Social/Projeto
de
PD&I
(firmamento
jurídico)
para
donatário/convenente/ beneficiado/Parceiro
de “Risco Alto” (Responsabilidade: instância
de
suprimentos/doações/convênios/patrocínios
ou projetos sociais/projetos de PD&I)

Risco Muito Alto

Risco Alto

Risco Alto

O terceiro deve assinar a Declaração de
Comprometimento com as ações de
sensibilização relacionadas ao Programa de
Integridade (Compliance) fornecidas pelas
empresas Eletrobras, garantindo estar ciente
da necessidade de participação nos eventos
e treinamentos oferecidos pelas empresas
Eletrobras sobre integridade corporativa.
(Responsabilidade:
instância
de
suprimentos/ instância de projetos de P&D)

Risco Muito Alto e
Alto

N/A

Risco Alto

- Realizar “Background Check” e emitir
“Parecer de Integridade” (Responsabilidade:
instância de integridade/compliance)

Risco Muito Alto

Risco Alto (todos)
Médio (todos)
Baixo (todos)

Risco Alto
Médio
Baixo

- Solicitar trabalho de auditoria interna para
fiscalização dos contratos/ instrumentos
jurídicos em vigor com o terceiro.
(responsabilidade:
instância
de
integridade/compliance)

Risco Muito Alto

Risco Alto

Risco Alto

- Incluir o terceiro em ações de
sensibilização da instância de integridade
corporativa.
(Responsabilidade:
instância
de
suprimentos/ projetos de PD&I
ou área responsável pela gestão do
contrato/instrumento jurídico em conjunto
com a instância de compliance);

Risco Muito Alto

Risco Alto

Risco Alto

Risco Médio

Risco Médio

(Patrocínios,
Convênios
Projetos Sociais)

Incluir
o
gestor
e
fiscal
do
contrato/instrumento
jurídico
em
treinamento relacionado à integridade na
gestão
e
fiscalização
de
contratos/instrumentos jurídicos.
(Responsabilidade:
instância
de
suprimentos/doações/convênios/patrocínios
ou projetos sociais/projetos de PD&I) em
conjunto com a instância de compliance);

Risco Muito Alto

Risco Alto

Risco Alto

Risco Médio

- Arquivamento do “Formulário de Due
Diligence de Fornecedores das Empresas
Eletrobras” e do Parecer de Integridade no
sistema SAP (Responsabilidade: instância de
suprimentos)

Qualquer risco

Qualquer risco

Qualquer risco

- Realizar avaliação de
preposto do fornecedor*

Risco Alto e Muito
Alto

N/A

N/A

integridade

do

Risco Alto

Risco Alto

*Exceto Risco Médio e Baixo para
doações que se enquadrarem na
excepcionalidade
prevista
no
parágrafo 2º do Art. 32.*

Risco Alto
e

Risco Médio

(N/A) Doações
Risco Alto

Risco Médio

* Nas Contratações de Serviço Contínuo e de
engenharia de fornecedores.

(responsabilidade:
instância
integridade/compliance)

de
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Seção III – Avaliação de Integridade em indicações/nomeações para
funções gratificadas
Indicações
Artigo 39 – Todas as indicações para representantes em conselhos e diretorias nas controladas,
coligadas, fundações e associações nas quais as empresas Eletrobras sejam participantes, bem
como em sociedades nas quais a Eletrobras e suas controladas detenham participações
acionárias, e nos fundos de pensão em que as mesmas figurem como patrocinadores, conforme
previsto no Regulamento de Indicação de Representantes em Conselhos e Diretorias das
Empresas Eletrobras ou para nomeação de função gratificada devem ser submetidas à avaliação
da área de integridade da respectiva empresa para elaboração de parecer de integridade que
analisa a situação de integridade do indicado.
Artigo 40 – A etapa inicial da avaliação de integridade consiste no recebimento da indicação para
representantes em Conselhos e Diretorias, conforme previsto no artigo 39, ou da indicação para
nomeação de função gratificada.
Artigo 41 – A partir da solicitação, a área de Integridade realiza o background check por meio
de ferramenta específica, cuja consulta compreende:
a)
b)
c)
d)

participação societária do avaliado em outras empresas;
relacionamentos (empresas e parentescos);
certidões;
Informações públicas – Informações públicas que tenham o potencial de afetar a
integridade do indicado; e
e) processos judiciais e administrativos - processos judiciais e administrativos que o
indicado figure no polo passivo como réu, executado, responsável ou interessado.

Artigo 42 – O Parecer de Integridade é o documento formal da instância de
integridade/conformidade da empresa Eletrobras que contém uma consolidação das informações
relacionadas à integridade do indicado, acompanhada de uma análise da área, relativa aos
pontos de atenção.
Artigo 43 – O Parecer de Integridade de Indicados deve conter, minimamente, as seguintes
informações:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

análise do Background Check;
participação societária do avaliado em outras empresas;
certidões emitidas;
processos existentes e sanções aplicadas por órgãos colegiados.;
identificação de conflito de interesses potencial ou efetivo, quando for o caso; e
apresentação de pontos de atenção.

Parágrafo 1º – Caso o indicado seja do quadro das empresas Eletrobras, deve ainda ser
verificado se o mesmo sofreu alguma penalidade administrativa (advertências e suspensões)
junto às áreas responsáveis pela ficha funcional dos empregados.
Parágrafo 2º – No caso de parecer de integridade do indicado para função gratificada, devem
constar ainda as seguintes informações:
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a) participação no curso anual de ética e integridade promovido pela empresa;
b) assinatura dos termos de aceite no Código de Conduta Ética e Integridade das
Empresas Eletrobras; e
c) verificação das declarações encaminhadas pelo empregado avaliado, quando
solicitado.
Artigo 44 – Caso haja a necessidade de esclarecimento ou de preenchimento de declarações por
parte do indicado acerca de alguma informação identificada na análise de integridade, devem
ser fornecidas evidências que comprovem a veracidade das informações prestadas, e a
manifestação deve constar do Parecer de Integridade.
Artigo 45 – Caso seja identificada situação de potencial conflito de interesses, é solicitado o
preenchimento e assinatura de “Declaração de Inexistência de Conflito de Interesse” e /ou
“Termo de Compromisso”, observadas as vedações do artigo 17, § 2, inciso V da Lei 13.303/2016
e do artigo 34 do Regulamento de Indicação de Representantes em Conselhos e Diretorias das
Empresas Eletrobras.
Artigo 46 – Para os casos em que seja constatado durante análise de integridade do indicado,
algum processo nos órgãos do Poder Judiciário, nos tribunais de contas ou na Comissão de
Valores Mobiliários – CVM em andamento cuja decisão possa acarretar inelegibilidade, tal
informação deve constar do Parecer de Integridade como ponto de atenção e deve ser apontada
a necessidade de monitoramento do processo.
Parágrafo 1º – Caso o indicado venha a assumir a vaga, os processos vigentes passam a ser
acompanhados pela instância de integridade da empresa Eletrobras responsável pela vaga e,
caso seja identificada qualquer decisão que venha a representar inelegibilidade, a situação deve
ser reportada imediatamente ao Comitê de Gestão, Pessoas e Elegibilidade, em caso de órgãos
de governança, e a diretoria nos casos em que o empregado ocupe a função gerencial.
Artigo 47 – O Parecer de Integridade e a documentação complementar, quando houver
declarações e termos de compromisso, devem ser encaminhados para a área responsável pela
apresentação da matéria às instâncias responsáveis pela avaliação e pela tomada de decisão.
Artigo 48 – As avaliações de integridade para indicações de membros de órgãos de governança
ou função gratificada de integrantes das instâncias de integridade/conformidade devem ser
elaborados por outra empresa Eletrobras.
Artigo 49 – Com o objetivo de dar maior transparência ao processo de tomada de decisão para
aprovação das indicações, promovendo a equidade e a integridade, as empresas Eletrobras
devem adotar o modelo de Parecer de Integridade padronizado, bem como as respectivas
Declarações.
Artigo 50 – O Parecer de Integridade tem validade de um ano.

Seção IV – Outras Avaliações
Peritos judiciais (Eletrobras)
Artigo 51 – A instância de integridade/conformidade deve realizar a avaliação de integridade de
peritos judiciais quando for demandada pela área jurídica.
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Artigo 52 – A etapa inicial da avaliação de integridade consiste no recebimento da solicitação,
que deve conter as seguintes informações:
a) dados do perito nomeado (nome completo, CPF e data de nascimento);
b) nome do juiz responsável pelo processo;
c) nome do escritório de advocacia;
d) nome e número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB do advogado
da parte contrária; e
e) nome e CPF da parte contrária.
Artigo 53 – A partir da solicitação, a área de integridade inicia a realização de background check
por meio de ferramenta específica, cuja consulta compreende:
f)

participação societária;

g)

relacionamentos;

h)

informações públicas; e

i)

processos existentes.

Artigo 54 – A partir dos dados obtidos a área de integridade/conformidade deve elaborar a
Avalição de Integridade do perito com a finalidade exclusiva de identificar existência de
parentesco e/ou relacionamento que possam representar potencial conflito de interesses entre
as partes envolvidas.
Artigo 55 – Concluída a Análise de Integridade, o Parecer de Integridade deve ser encaminhado
à área solicitante para fins de análise e prosseguimento das ações pertinentes.

Capítulo III – Disposições Gerais e Transitórias
Artigo 56 – As violações ao Programa de Integridade (Compliance) das Empresas Eletrobras ou
às diretrizes estabelecidas neste regulamento devem ser denunciadas por meio do Canal de
Denúncias que funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, por meio do telefone 0800 377
8037 e do site http://www.canaldedenuncias.com.br/eletrobras/.
Artigo 57 – A apuração dos casos de violações às normas, seja por meio de denúncias, ações de
monitoramento ou outra forma, segue as diretrizes estabelecidas na Política de Consequências
das Empresas Eletrobras e no Regulamento de Gestão e Tratamento de Denúncias e Infrações
das Empresas Eletrobras.
Artigo 58 – Em caso de ocorrência de ato lesivo às empresas Eletrobras, praticados por terceiros,
a respectiva Diretoria Executiva poderá delegar poderes para autoridade competente conduzir a
abertura de investigação preliminar, instaurando Processo Administrativo de Responsabilização
– PAR ou seu arquivamento.
Artigo 59 – Além das sanções previstas na esfera administrativa, as violações à legislação
anticorrupção e de conflito de interesses também estão sujeitas às sanções aplicáveis à pessoa
física ou jurídica, na esfera civil ou penal.
CLASSIFICAÇÃO: INTERNO
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Artigo 60 – As empresas Eletrobras devem adequar a este regulamento os documentos
normativos que se fizerem necessários no prazo máximo de 180 dias a partir da aprovação
na Diretoria Executiva da Eletrobras.
Parágrafo único – Devem ser revogados, em todo ou em parte, os documentos normativos das
empresas Eletrobras que estabeleçam diretrizes e procedimentos contrários aos descritos neste
regulamento.

Capítulo IV – Glossário
Agente Público: todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, com ou sem
remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de
investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em qualquer dos poderes da União,
dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, de território, ou de sua respectiva
administração indireta, que compreende autarquias, fundações de direito público ou privado,
empresas públicas e sociedades de economia mista. Equiparam-se a agente público para os fins
deste regulamento:
a) os agentes e representantes, a qualquer título, da empresa prestadora de serviços às
empresas Eletrobras que executem atividade típica da administração pública sob a forma de
delegação ou autorização;
b) os dirigentes e participantes de estrutura decisória de partidos políticos; e
c) os colaboradores e membros dos órgãos de governança das empresas Eletrobras.
Alta administração: membros dos conselhos de administração, dos conselhos fiscais e das
diretorias executivas das empresas Eletrobras.
Beneficiário: aquele que recebe um benefício concedido pelas empresas Eletrobras ou que dele
usufrui.
Background Check: – consolidação e análise de dados públicos e privados, quando aplicável,
consultados em distintas fontes, tais como órgãos públicos e empresas especializadas, em busca
da identificação de possíveis riscos inerentes ao relacionamento das empresas Eletrobras com
pessoas físicas ou jurídicas, desde que a empresa que estará utilizando o documento ratifique
as informações contidas no background check.
Colaboradores: empregados das empresas Eletrobras, desconsiderando membros dos
conselhos de administração, dos conselhos fiscais e das diretorias executivas das empresas
Eletrobras.
Compliance: termo originário do verbo em inglês “to comply with”, que significa “de acordo
com”, cumprir, executar, satisfazer e realizar o que foi imposto, conforme legislação e
regulamentação aplicáveis ao negócio, ao Código de Conduta Ética e Integridade das Empresas
Eletrobras e suas políticas e normas internas relacionadas.
Conflito de interesses: situação gerada quando os interesses pessoais ou privados dos
destinatários da política, bem como de seus familiares, possam interferir, potencial ou
efetivamente, no desempenho de suas atribuições profissionais ou entrar em confronto,
potencial ou efetivo, com os interesses legítimos das empresas Eletrobras, de caráter público ou
privado. Inclui também o conflito de interesses aparente, que pode ser configurado, ainda que
nenhum ato impróprio resulte de uma decisão ou atividade em ambiente de conflito, mas que
pode vulnerar a credibilidade das empresas Eletrobras e, por este motivo, deve ser igualmente
evitada, declarada e tratada.
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Corrupção: ação tentada ou consumada, direta ou indiretamente, que consiste em autorizar,
oferecer, prometer, obter, dar, solicitar, aceitar, entregar ou receber vantagem indevida, para
si ou para terceiros, de natureza econômica ou não, envolvendo agentes públicos ou não, com
o objetivo de que se pratique, se mantenha, se retarde ou se deixe de praticar determinado ato.
Também se caracteriza pelo financiamento, custeio, patrocínio ou qualquer modo de subsídio da
prática dos atos ilícitos previstos na legislação vigente. A corrupção pode ser:
ativa – ação direta ou indireta consistente em autorizar, oferecer, prometer ou entregar
vantagem indevida, de natureza econômica ou não, envolvendo agentes públicos ou não, com o
objetivo de que se pratique ou deixe de praticar determinado ato; ou
passiva – ação direta ou indireta consistente em autorizar, solicitar, aceitar ou receber vantagem
indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem, de natureza econômica ou não, envolvendo
agentes públicos ou não, com o objetivo de que se pratique ou deixe de praticar determinado
ato.
Dirigentes: membros das diretorias executivas das empresas Eletrobras.
Due diligence: procedimento que visa identificar e avaliar os riscos de integridade aos quais a
Companhia pode estar exposta, nos seus relacionamentos comerciais, com base na avaliação do
perfil, do histórico, da reputação e das práticas de prevenção e combate a fraude e corrupção
de pessoas jurídicas.
Empresas Eletrobras: empresas em que a Eletrobras é majoritária em seu capital social e
que, por sua vez, podem possuir participação majoritária ou minoritária em controladas e
coligadas.
Ética: conjunto de princípios e referências que regulam a conduta moral de indivíduos, grupos,
instituições, organizações, comunidades, sociedades, povos e nações, buscando ser
universalmente válidos.
Fraude: qualquer ação ou omissão intencional com o objetivo de lesar ou ludibriar outra pessoa,
capaz de resultar em perda para a vítima e/ou vantagem indevida, patrimonial ou não, para o
autor ou terceiros. Caracteriza-se ainda por declaração falsa ou omissão de circunstâncias
materiais com o intuito de levar ou induzir terceiros a erro.
Membro de órgãos de governança: membro do conselho de administração (ou conselho
deliberativo), do conselho fiscal e da diretoria executiva.
Parecer de integridade: memorando contendo os resultados da avaliação de integridade, o
qual consolida as informações obtidas acerca das pessoas físicas ou jurídicas analisadas, além
de recomendação da instância de integridade corporativa sobre a exposição a riscos de fraude e
corrupção em caso de formalização de relacionamento das empresas Eletrobras com estas
pessoas físicas ou jurídicas.
Programa de Integridade (Compliance): conjunto de ações contínuas que visam identificar,
corrigir e prevenir fraudes e corrupção, buscando implantar uma cultura ética e integridade,
além de garantir o cumprimento das leis anticorrupção por parte das empresas, dos membros
de órgãos de governança, colaboradores, representantes, terceiros e outros parceiros.
Propina: pagamento, presente ou favor oferecido ou concedido com o objetivo de perverter o
julgamento ou influenciar a conduta de uma pessoa responsável pela tomada de decisão.
Red Flags: mecanismos utilizados no “Formulário de Due Diligence de Fornecedores do das
Empresas Eletrobras” com objetivo de indicar a exposição a riscos de fraude e corrupção
CLASSIFICAÇÃO: INTERNO
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decorrentes do relacionamento das empresas Eletrobras com os fornecedores avaliados, a partir
das respostas fornecidas pelos mesmos.
Representantes: profissionais capacitados para atuar em colegiados de governança em
empresas controladas, coligadas e em Sociedade de Propósito Específico – SPE, de cujo capital
social a Eletrobras ou suas empresas participam, e em associações e fundações ligadas às
empresas Eletrobras, visando à defesa dos interesses dos acionistas e associados e à
longevidade da entidade.
Sociedade de Propósito Específico – SPE: modelo de negócio semelhante a joint venture,
por meio do qual duas ou mais pessoas físicas e/ou jurídicas unem suas habilidades, recursos
financeiros, tecnológicos e industriais, para executar objetivos específicos e determinados; a
atividade da sociedade empresária é bastante restrita, podendo em alguns casos ter prazo de
existência determinado.
Suborno: forma de corrupção e sinônimo de “pagamento de propina” e de “corrupção ativa”;
trata-se da oferta de uma vantagem indevida, em dinheiro, bens ou qualquer coisa de valor em
troca da prática de um ato ilegal e desonesto com o intuito de influenciar alguém (agente público
ou privado) no desempenho de suas funções. Caracteriza-se ainda quando se requer que o
interlocutor (agente público ou privado) deixe de praticar um ato que, por competência ou por
ofício, deveria ser praticado.
Terceiros: fornecedores, prestadores de serviços ou quaisquer outras pessoas físicas e jurídicas,
não abrangidas pelo conceito de colaborador, que mantenham relação negocial e/ou contratual
com as empresas Eletrobras.
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Capítulo V – Apêndices
– Apêndice I – Monitoramento e Plano de Ação para Novos Parceiros em SPE
– Apêndice II – Procedimento para Monitoramento de Aportes de Capital em
SPE(s)com Sócio(s) de Risco “Alto”
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APÊNDICE I – Monitoramento e Plano de Ação para Novos Parceiros em SPE
As classificações de risco de integridade são subsídios para a tomada de decisão na gestão de
parceiros em SPE das empresas Eletrobras e podem requerer o aumento dos controles de
monitoramento, planos de remediação ou, em última instância, a descontinuidade do
relacionamento com o parceiro, mediante decisão da alta administração.
A Diretoria de Governança, Riscos e Conformidade da Eletrobras estabelece os seguintes planos
de ação, de acordo com o nível de risco de integridade no qual o parceiro foi classificado. Tais
ações não são exaustivas, restando aberta a possibilidade de outras ações serem adicionadas,
de acordo com o caso e complexidade específicos.
a) Risco “Alto”


Realizar background check e emitir “Parecer de Integridade”; (Responsabilidade:
instância de integridade/compliance);



Incluir o parceiro em ações de sensibilização da instância de integridade corporativa;
(Responsabilidade: instância de negócios em conjunto com a instância de
integridade/compliance);



Arquivar o “Formulário de Due Diligence de Parceiros em SPE das Empresas Eletrobras”
e o “Parecer de Integridade” emitido; (Responsabilidade: instância de negócios).
Prover treinamento e/ou orientação sobre integridade, aos representantes da Eletrobras
na sociedade a ser constituída, com base no risco apresentado por este parceiro e os
procedimentos adequados para detecção de fraude e corrupção; (Responsabilidade:
instância de negócios em conjunto com a instância de integridade /compliance);



Atualizar, anualmente, as informações contidas no “Formulário de Due Diligence de
Parceiros em SPE das Empresas Eletrobras”; (Responsabilidade: parceiro em SPE);



Monitorar os aportes de capital na SPE, conforme detalhamento no Apêndice II;
(Responsabilidade: instância de negócios);



Exigir requisitos mínimos de integridade a serem estabelecidos pela SPE, considerando a
adoção de código de ética, a implementação de um canal de denúncias, a estruturação
de processo para apuração de denúncias, a identificação e avaliação dos riscos de fraude
e corrupção aplicáveis, assim como as ações mitigatórias tomadas para os riscos
priorizados para tratamento, a estruturação de uma instância de integridade e a
estruturação de uma instância de auditoria interna; (Responsabilidade: instância de
negócios em conjunto com a instância de integridade/compliance);



Formalizar no acordo de acionistas a possibilidade de executar procedimento de auditoria
tanto no parceiro quanto na SPE constituída, a fim de verificar a existência dos aspectos
de integridade descritos no “Formulário de Due Diligence de Parceiros em SPE das
Empresas Eletrobras” e na recomendação de requisitos mínimos efetuada.
(Responsabilidade: instância de negócios);



Arquivar o “Formulário de Due Diligence de Parceiros em SPE das Empresas Eletrobras”
e o “Parecer de Integridade” emitido; (Responsabilidade: instância de negócios).
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b) Risco “Médio”



Realizar Background Check e emitir “Parecer de Integridade”; (Responsabilidade:
instância de integridade/compliance);
Incluir o parceiro em ações de sensibilização da instância de integridade corporativa;
(Responsabilidade: instância de negócios em conjunto com a instância de
integridade/compliance);



Arquivar o “Formulário de Due Diligence de Parceiros em SPE das Empresas Eletrobras”
e o “Parecer de Integridade” emitido; (Responsabilidade: instância de negócios);



Atualizar, a cada dois anos, as informações contidas no “Formulário de Due Diligence de
Parceiros em SPE das Empresas Eletrobras”; (Responsabilidade: parceiro em SPE);



Exigir requisitos mínimos de integridade a serem estabelecidos pela SPE, considerando a
adoção de código de ética e a implementação de um canal de denúncias.
(Responsabilidade: instância de negócios em conjunto com a instância de
integridade/compliance).

c) Risco “Baixo”


Realizar background check e emitir “Parecer de Integridade”; (Responsabilidade:
instância de integridade/compliance);



Arquivar o “Formulário de Due Diligence de Parceiros em SPE do das Empresas
Eletrobras” e o “Parecer de Integridade” emitido; (Responsabilidade: instância de
negócios);



Atualizar, a cada dois anos, as informações contidas no “Formulário de Due Diligence de
Parceiros em SPE das Empresas Eletrobras”. (Responsabilidade: parceiro em SPE)

Para os casos em que o documento “Parecer de Integridade” for emitido, caso haja a
necessidade de esclarecimento por parte do possível parceiro acerca de alguma informação
identificada na análise de integridade, o esclarecimento deve ser fornecido em conjunto de
evidências que comprovem a veracidade das informações prestadas.
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APÊNDICE II – Procedimento para Monitoramento de Aportes de Capital em
SPE(s) com Sócio(s) de Risco “Alto”
Tendo em vista assegurar a integridade do aporte de capital a ser executado em SPE com
sócio(s) de risco “Alto”, deverão ser executados os procedimentos listados a seguir.
1. Antes da realização do aporte de capital, verificar se:


O aporte de capital possui todas as documentações suporte e aprovações necessárias,
conforme previsto nos controles internos da empresa Eletrobras;



O aporte de capital está previsto no plano de negócios referente ao empreendimento e
devidamente planejado no cronograma;



Antes de realizar o aporte de capital foi necessária alguma revisão emergencial do plano
de negócios.

2. Emitir parecer quanto à adequação do aporte de capital ao plano de negócio e aos controles
internos de aprovação.
Para execução do procedimento supracitado, recomenda-se a realização de um passo a passo,
a saber:
a) Obter o cronograma de aportes de capital para fins de monitoramento.
b) Solicitar a área responsável a seguinte documentação:


Documento para aprovação do aporte de capital, contendo as devidas assinaturas e
conferências;



Carta de solicitação de aporte enviada pela SPE;



Plano de negócios e cronograma de aportes referente ao empreendimento.
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