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PROCESSO: 48500.002243/2015-62. 
 
INTERESSADO: Município de Castilho/SP. 
 
RELATOR: José Jurhosa Junior. 
 
RESPONSÁVEIS: Diretoria 

 
ASSUNTO: Pedido de impugnação formulado pela Prefeitura Municipal de Castilho-SP em face do Edital do Leilão 
n. 12/2015-ANEEL, referente à localização da casa de força da UHE Jupiá e à responsabilidade da nova 
concessionária pela manutenção, conservação e investimentos no Zoológico e na Estação de Hidrobiologia e 
Aquicultura existentes nos Municípios de Castilho/SP e Ilha Solteira/SP. 
 
 
 
I – RELATÓRIO 
 
1. Na 13ª Reunião Pública extraordinária realizada em 7/10/2015, a Diretoria da ANEEL aprovou o 
Edital e respectivos Anexos do Leilão n. 12/2015-ANEEL, que se destina à contratação de concessões de usinas 
hidrelétricas em regime de cotas de garantia física de energia e potência, nos termos da Lei n. 12.783/2013, 
alterada pela Medida Provisória n. 688/2015. 
 

2. Em 17/11/2015 o Município de Castilho apresentou, tempestivamente, impugnação ao referido 
Edital, solicitando, em síntese: 

 
(i) “suspensão do Leilão até o julgamento final desta Impugnação”;  
 
(ii) “retificação do Edital quanto à responsabilidade do [futuro] concessionário pela manutenção, 

conservação e investimentos do Zoológico da Usina de Ilha Solteira e da Estação de Hidrobiologia e Aquicultura de 
Jupiá, retificando os custos de Gestão de Ativos de Geração – GAG, porque a proteção do Meio Ambiente faz parte 
desses ativos”;  

 
(iii) “retificação do Edital quanto à localização específica da Casa de Força da Usina Hidrelétrica de 

Jupiá, levando em consideração tratar-se de uma estrutura MONOLÍTICA, ou seja, não dissociada do vertedouro e 
da barragem de contenção, no Município de Castilho, pela permanência, para fixação da sede fiscal e tributária do 
[futuro] concessionário, parte acessória de interesse Municipal, bem como dos licitantes”; e  

 
(iv) “republicação do Edital, devidamente corrigido, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, 

conforme § 4º, do art. 21, da Lei n. 8.666/93”. 
 
 
3. Para tanto, o Município de Castilho aduz basicamente que: 

 
(i) “essa estrutura da Estação de Hidrobiologia e Aquicultura [de Jupiá] tem que ser mantida em 

funcionamento, realizando as atividades que faz hoje, para o bem ambiental e social da região, pois sem esse 
compromisso genético de qualidade e quantidade de alevinos que são soltos nesses reservatórios (sic), que faz 



 

parte o Município de Castilho, será decretada a falência turística desta atividade, além de um caos social e 
econômico às centenas de famílias de pescadores, empresários e comércio em geral. E não consta (sic) do Edital 
os custos para continuação desse estupendo trabalho que possui relevância para toda a região e para o 
Meio Ambiente”; 

 
(ii) “pelo que se vislumbra, essa situação de localização de ‘casa de força’ separadamente dos 

demais itens da usina, visa a outros objetivos, como, por exemplo, retirar a receita do Município de Castilho-SP, e se 
transformou num jogo de interesse financeiro para o Estado do Mato Grosso do Sul, que em nada, em todo esse 
tempo, colaborou para a manutenção da referida usina, tanto de Jupiá, quanto de Ilha Solteira. Não é justo São 
Paulo usufruir por 30 anos de concessão, que foi quem arcou economicamente, e Mato Grosso do Sul, que nada 
investiu, ficar o resto dos anos, por séculos, usufruindo dos frutos. Enriquecimento ilícito!”  

 
(iii) “essa usina vem produzindo atualmente uma arrecadação para Castilho em torno médio de R$ 

15 milhões de reais/ano, a qual é responsável direta pela sustentabilidade da população, mormente no que diz 
respeito à Educação e principalmente Saúde”; 

 
(iv)  as Portarias do MME (218/2015, 384/2015 e 409/2015), a Nota Técnica n. 33/2015-CEL/ANEEL 

e o Edital do Leilão n. 12/2015-ANEEL teriam alterado, por diversas vezes, a localização da “Sede da Usina de 
Jupiá”, situando-a ora no Estado de São Paulo, ora no Estado do Mato Grosso do Sul, ora na divisa entre esses 
Estados; 

 
(v)  “pelo que se verifica nesta Impugnação, o Edital e seus anexos estão totalmente equivocados, 

em relação à localização da Casa de Força, do Vertedouro, do Barramento, deixando de considerar que a USINA 
HIDRELÉTRICA de CASTILHO (sic) foi edificada por uma ESTRUTURA MONOLÍTICA, em que a Casa de Força 
não é dissociada do VERTEDOURO e da BARRAGEM DE CONTENÇÃO, merecendo revisão do Edital com 
urgência”; 

 
(vi)  “o objeto da licitação se apresenta de forma ilegal, irregular [...] não está claro, transparente, 

seja para os licitantes, quanto para os terceiros interessados, porque é fato fundamental para os licitantes saber 
onde estão a Casa de Força, o Vertedouro, os Barramentos, bem como para os Estados saber o local da sede fiscal 
tributária do novo concessionário da Usina ...”; 

 
(vii) “o interesse pela localização da sede fiscal vem pelo fato de ser considerado o direito 

acessório, com relação ao que produz a Usina – Valor Adicionado. E o Edital gera muitas dúvidas e, certamente, um 
Estado ou outro terá que ficar, por longos anos, discutindo na Justiça, a quem pertence esses direitos acessórios 
mencionados”; 

 
(viii)  “indefinição da Casa de Força, do Vertedouro, enfim de toda a Usina de Jupiá, a que Estado 

pertence: não estando definido o Estado, como a concessionária vencedora do certame cumprirá o que determina o 
subitem 2.4 do Edital, que obriga o licitante vencedor do certame a buscar sua outorga para funcionamento na 
Agência Nacional de Águas, na unidade estadual gestora dos recursos hídricos, conforme a dominialidade do rio 
onde se localiza a USINA?”. 

 

4. A Comissão Especial de Licitação – CEL examinou o assunto e, mediante Despacho n. 3.7731, de 

20/11/2015, negou provimento à referida impugnação e encaminhou os autos do processo para julgamento final 

pela Diretoria da ANEEL. 

 

                                                      
1 Despacho publicado no Diário Oficial da União em 2311/2015. 



 

5. É o relatório. 

 
 

II – FUNDAMENTAÇÃO 
 
6. Conforme a CEL destacou em seu relatório, as questões apresentadas na Impugnação do Município 

de Castilho são essencialmente as mesmas apresentadas pelo Poder Público, no âmbito da Audiência Pública n. 

54/2015, que subsidiou a aprovação do Edital do Leilão n. 12/2015-ANEEL, e não merecem ser providas. Vejamos:  

 

7. Com relação ao questionamento da localização da casa de força da UHE Jupiá, ressalta-se que, por 

ocasião da análise das contribuições e subsídios apresentados no âmbito da referida Audiência Pública, a ANEEL, 

por considerar que não detém competência para o estabelecimento de divisão estadual,  optou por manter no Edital 

as localizações da casa de força e do barramento da usina, subsidiada nos dados mais atuais e oficiais definidos 

pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE no exercício de 2013. Decidiu ainda por remeter 

àquele Instituto os documentos e questionamentos enviados à Agência para esclarecimentos das dúvidas 

suscitadas.   

 

8. No ponto, a CEL esclareceu que “conquanto se aguarde um pronunciamento do IBGE para 

subsidiar a decisão final do Poder Concedente sobre essa questão, impende registrar que a localização das 

estruturas [reservatório, barramento, vertedouro, casa de força, etc.] da UHE Jupiá não tem qualquer influência na 

formação dos preços ou lances a serem ofertados no Leilão, servindo apenas – sob a ótica da concessão de 

geração – como informações técnicas que irão constar de um dos anexos do Contrato a ser firmado com o futuro 

concessionário dessa Usina Hidrelétrica, com previsão de assinatura em 30 de dezembro de 2015”.   

 
9. Ainda sobre a localização, a CEL ressaltou “a confusão feita pela Impugnante entre o corpo de água 

onde se acha instalada a UHE Jupiá – rio Paraná, na divisa dos estados de São Paulo e do Mato Grosso do Sul – e 

a sede [por ela denominada fiscal/tributária] da Usina, pois tanto as Portarias do MME quanto o Edital do Leilão n. 

12/2015 e a Nota Técnica n. 43/2015-CEL/ANEEL fazem referência, com exclusividade, ao trecho do rio Paraná 

onde se situa a aludida central hidrelétrica”. No entanto, apesar de considerar legítima a pretensão e tecnicamente 

coerentes as informações do Município de Castilho, a CEL, corretamente, reiterou que a ANEEL não detém 

competência para definir domicílio fiscal.   

 
10. O pleito da Impugnante para que o futuro concessionário seja responsável pela manutenção, 

conservação e investimentos na Estação de Hidrobiologia e Aquicultura de Jupiá não merece prosperar. Isso porque 

tais atividades não estão relacionadas à prestação do serviço de geração de energia elétrica; portanto, não são 

parte da concessão da UHE Jupiá. 

 
11. Sobre o assunto, a CEL assim se pronunciou:  

 
“Isso não significa, de nenhum modo, deixar de reconhecer a relevância sócio-ambiental dessa 

estrutura para a região onde está inserida a UHE Jupiá e, consequentemente, a grande contribuição 

da CESP na sua implantação e manutenção ao longo de cerca de três décadas, mas apenas que os 

seus custos não podem ser compulsoriamente imputados ao futuro concessionário, por iniciativa do 

Poder Concedente, dada a inexistência de embasamento legal/regulamentar. Recorde-se, aliás, que 



 

a Licença Ambiental de Operação da UHE Jupiá não contempla qualquer condicionante nesse 

campo de atividade. 

 
Quer nos parecer que a solução a ser buscada pela Prefeitura de Castilho passa pela formalização 
de um acordo com a CESP e/ou até mesmo com o futuro concessionário, sem ônus para a 
municipalidade, objetivando a continuidade das ações desenvolvidas pela Estação de Hidrobiologia 
e Aquicultura de Jupiá, em nome da responsabilidade social desses agentes e em prol da 
sustentabilidade da região. 

 

12. Por fim, vale destacar que, ao contrário da afirmação da Impugnante, não há dúvidas quanto à 

competência da Agência Nacional de Águas – ANA, estabelecida pela Lei n. 9.984/20002, para a outorga do direito 

de uso de recursos hídricos referente à UHE Jupiá que se acha instalada no rio Paraná, de dominialidade da União, 

na divisa dos estados de São Paulo e do Mato Grosso do Sul. 

 
 

III – DIREITO 

 

13. A presente análise foi realizada com observância, entre outras, da Lei n. 9.984/2000. 

 

 

IV – DISPOSITIVO 
 
14. Do exposto e com base nos documentos constantes do Processo n. 48500.002243/2015-62, voto por 

(i) conhecer da impugnação ao Edital do Leilão n. 12/2015-ANEEL formulada pelo Município de Castilho/SP, para, no 

mérito, negar-lhe provimento; e, por conseguinte, (ii) ratificar a decisão da Comissão Especial de Licitação – CEL 

constante do Despacho n. 3.773, de 20/11/2015. 

 
Brasília, 24 de novembro de 2015. 

 
 

JOSÉ JURHOSA JUNIOR 
Diretor 

                                                      
2 Art. 4º A atuação da ANA obedecerá aos fundamentos, objetivos, diretrizes e instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos e 
será desenvolvida em articulação com órgãos e entidades públicas e privadas integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos, cabendo-lhe: 

[...] 

IV – outorgar, por intermédio de autorização, o direito de uso de recursos hídricos em corpos de água de domínio da União, observado o 
disposto nos arts. 5º, 6º, 7º e 8º;” 


