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PROCESSO: 48500.002243/2015-62. 
 
INTERESSADO: Procuradoria Geral do Estado de Santa Catarina. 
 
RELATOR: José Jurhosa Junior. 
 
RESPONSÁVEIS: Diretoria 

 
ASSUNTO: Pedido de impugnação formulado pela Procuradoria Geral do Estado de Santa Catarina, em face do 
Edital do Leilão n. 12/2015-ANEEL, no que se refere às usinas integrantes do Lote C. 
 
 
 
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 a Procuradoria Geral do Estado de Santa Catarina apresentou, tempestivamente, 
impugnação ao referido Edital, solicitando, em síntese, (i) suspensão do Lote C do Edital do Leilão n. 12/2015-
ANEEL; (ii) retirada do Lote C do Edital do Leilão n. 12/2015-ANEEL ou, ao menos, das UHEs Cedros e Palmeiras; 
e (iii) que seja garantida a participação efetiva do Estado de Santa Catarina na realização dos estudos que definirão 
a utilização das barragens das UHEs Cedros e Palmeiras. 

 
3. Para tanto, a Procuradoria Geral do Estado de Santa Catarina aduz basicamente que: 
 

(i)  “as usinas de Cedros e Palmeiras operam ambas no Rio dos Cedros [...] na Bacia do Rio 
Benedito Novo. Essa região é notoriamente conhecida pela recorrência de inundações, que causam estragos e 
prejuízos significativos para a sociedade catarinense, tanto social quanto economicamente”; 

 
(ii) “as barragens das usinas de Cedros e Palmeiras, tal como previstas no edital do Leilão n. 

12/2015, servem prioritariamente à geração de energia, não trazendo qualquer referência à utilização dessas 
barragens para o processo de contenção de cheias, fundamentais para mitigar os prejuízos sociais e econômicos já 
mencionados”; 

 
(iii) “portanto, tais barragens devem ser excluídas do leilão do dia 25.11.2015, pelo fato de que os 

estudos técnicos não levam em consideração as questões relativas à contenção de inundações”; 
 

(iv)  “as barragens do Rio dos Cedros não podem ser prioritariamente utilizadas para geração de 
energia elétrica”; 

 
(v) “os estudos apontados no Plano Diretor de Prevenção e Mitigação de desastres permitem 

concluir que tais barragens devem ser modificadas, sendo sua operação necessária para a contenção de cheias”; 
 



 

(vi)  “devem ser realizados novos estudos técnicos que levem em consideração a necessidade de 
uso múltiplo das barragens, especialmente o uso para contenção de inundações”; e que 

 
(vii)  “a retificação da utilização das barragens deve ser feita neste momento, tendo em vista que, 

após a assinatura do contrato de concessão, o Poder Concedente e a concessionária vinculam-se aos termos do 
edital, que, atualmente, nada prevê sobre a contenção de cheias, circunstância que altera o equilíbrio econômico-
financeiro do contrato de concessão, haja vista que a utilização múltipla da barragem diminui seu potencial 
hidroenergético e o retorno esperado com o investimento”. 
 

4. A Comissão Especial de Licitação – CEL examinou o assunto e, mediante Despacho n. 3.7721, de 

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

pela Diretoria da ANEEL. 

 
5. É o relatório. 

 
 

II – FUNDAMENTAÇÃO 
 
6. A decisão da CEL merece ser ratificada, conforme será demonstrado a seguir: 

 

7. Inicialmente a CEL esclareceu que a questão central suscitada na Impugnação formulada pela 

Procuradoria Geral do Estado – necessidade de consideração da contenção de inundações no uso múltiplo das 

barragens das UHEs Cedros e Palmeiras – é de competência do Estado de Santa Catarina (Lei Complementar 

Estadual n. 381/20072), por intermédio dos seus órgãos de gestão de recursos hídricos (Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDS) e de licenciamento ambiental (Fundação do Meio Ambiente – 

FATMA)3 –, em face da dominialidade estadual do rio dos Cedros.  

                                                      
1 Despacho publicado no Diário Oficial da União em 2311/2015. 
2 Art. 72 À Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável compete: 

 
I – planejar, formular e normatizar, de forma descentralizada e desconcentrada, as políticas estaduais de desenvolvimento econômico 
sustentável, recursos hídricos, meio ambiente, mudanças climáticas, pagamentos de serviços ambientais e saneamento; 
[...] 
VII – coordenar e normatizar, no âmbito de sua competência, a outorga de direito de uso da água e fiscalizar as concessões emitidas; 
[...] 
 Art. 98 À Fundação de Meio Ambiente – FATMA, sem prejuízo do estabelecido na Lei n. 14.675, de 13 de abril de 2009, compete: 
[...] 
IV – licenciar ou autorizar as atividades públicas ou privadas potencialmente causadoras de degradação ambiental; 
 
V – fiscalizar e acompanhar o cumprimento das condicionantes determinadas no procedimento de licenciamento ambiental; 
[...] 
XII – executar, de forma articulada com os órgãos e entidades envolvidos nessa atividade, a fiscalização ambiental no Estado de Santa 
Catarina. 
 
3 A Fundação de Meio Ambiente (FATMA) teve o seu Estatuto aprovado pelo Decreto Estadual n. 3.572, de 18 de dezembro de 1998. 



 

8. No que se refere à outorga de direito de uso de recursos hídricos, tais disposições se harmonizam 

com as atribuições da Agência Nacional de Águas – ANA, a quem compete a emissão dessas outorgas em rios de 

domínio da União, conforme previsto na Lei n. 9.9844, de 17/07/2000. 

 

9. Por sua vez, o Edital do Leilão n. 12/2015-ANEEL, conforme salientou a CEL, encerra expressa 

previsão para que o futuro concessionário dessas Usinas Hidrelétricas providencie (i) a obtenção da outorga de 

direito de uso de recursos hídricos junto à SDS e o cumprimento de suas exigências, por força do disposto no seu 

item 2.4 do Edital c/c Cláusula Décima do Contrato de Concessão, e (ii) a renovação da licença ambiental de 

operação junto à FATMA, cujas exigências e condicionantes deverão ser plenamente atendidas pelo futuro 

concessionário de geração, a teor do disposto no item 5.1 do Edital também combinado com as obrigações 

estabelecidas na Cláusula Décima do Contrato de Concessão. 

 

10. A CEL destacou também que, ao contrário do afirmado pela Impugnante, a eventual diminuição da 

garantia física das Usinas em comento – no âmbito da outorga de direito de uso de recursos hídricos pelo órgão 

competente, devido, por exemplo, à consideração do controle de cheias entre as possibilidades de uso da água dos 

respectivos reservatórios – não afeta o equilíbrio dos Contratos de Concessão resultantes deste Leilão, entre eles o 

referente ao Lote C, como expressamente previsto em sua Cláusula Sexta5. 

 
11. Observa-se, portanto, que as preocupações e reivindicações da Procuradoria Geral do Estado de 

Santa Catarina quanto (i) à contenção de inundações no Rio dos Cedros, onde se acham instaladas as Usinas 

Cedros e Palmeiras, e (ii) à garantia da efetiva participação do Estado de Santa Catarina na realização dos estudos 

que definirão a utilização das barragens dessas centrais geradoras, estão na esfera de atuação e competência do 

próprio Estado, por intermédio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável e da Fundação 

do Meio Ambiente – FATMA, no âmbito dos processos de outorga de direito de uso de recursos hídricos e de 

renovação da licença ambiental de operação dessas UHEs. 

12. Assim, concluiu a CEL que, como as disposições editalícias/contratuais em comento (i) observam 

rigorosamente o papel e a competência desta Agência, no exercício da delegação do Poder Concedente, por meio 

das Portarias MME n. 213/2013 e n. 218/2015; e (ii) estabelecem obrigações específicas para o futuro 

                                                      
4 “Art. 7o A concessão ou a autorização de uso de potencial de energia hidráulica e a construção de eclusa ou de outro dispositivo de 
transposição hidroviária de níveis em corpo de água de domínio da União serão precedidas de declaração de reserva de disponibilidade 
hídrica. 
 
§ 1o A declaração de reserva de disponibilidade hídrica será requerida: 
 
I - pela Agência Nacional de Energia Elétrica, para aproveitamentos de potenciais hidráulicos; 
[...]  
§ 2o Quando o corpo de água for de domínio dos Estados ou do Distrito Federal, a declaração de reserva de disponibilidade hídrica será 
obtida em articulação com a respectiva unidade gestora de recursos hídricos. 
 
§ 3o A declaração de reserva de disponibilidade hídrica será transformada automaticamente pelo respectivo poder outorgante em outorga 
de direito de uso de recursos hídricos à instituição ou empresa que receber a concessão ou autorização de uso de potencial de energia 
hidráulica ou que for responsável pela construção e operação de eclusa ou de outro dispositivo de transposição hidroviária de níveis.” 
 
5 CLÁUSULA SEXTA – RECEITA ANUAL DE GERAÇÃO (RAG) 
[...] 
Subcláusula Décima Sexta – Desde que não causada pela Concessionária, a eventual revisão da garantia física da(s) Usina(s) 
Hidrelétrica(s), para mais ou para menos, não afetará a RAG da Concessionária, devendo, nesta hipótese, serem recalculadas as COTAS 
de cada DISTRIBUIDORA. 



 

concessionário obter junto aos órgãos competentes a outorga de direito de uso de recursos hídricos e a renovação 

da licença de operação das usinas hidrelétricas objeto da licitação, não há qualquer razão ou justificativa para a 

“retirada do Lote C do Edital do Leilão n. 12/2015-ANEEL ou, ao menos, das usinas de Cedros e Palmeiras”, 

conforme pleiteado pela Procuradoria Geral do Estado de Santa Catarina. 

 

 

III – DIREITO 

 

13. A presente análise foi realizada com observância (i) da Lei Complementar Estadual n. 381/2007; (ii) 

da Lei n. 9.984/2000; e (iii) das Portarias MME n. 213/2013 e n. 218/2015. 

 

 

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 pela Procuradoria Geral do Estado de 

Santa Catarina, para, no mérito, negar-lhe provimento; e, por conseguinte, (ii) ratificar a decisão da Comissão 

Especial de Licitação – CEL constante do Despacho n. 3.772, de 20/11/2015. 

 
Brasília, 24 de novembro de 2015. 

 
 

JOSÉ JURHOSA JUNIOR 
Diretor 


