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PAPER 

 

Trabalho técnico apresentado na Conferência Brazil Wind Power 2015, realizado na Cidade 

do Rio de Janeiro/RJ, Brasil, de 1 a 3 de setembro de 2015, abordando a temática da 

“Regulação e Comercialização de Energia Elétrica”, com o escopo de apresentar aos 

empreendedores interessados em comercializar energia elétrica por meio da participação nos 

leilões promovidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”), em linhas gerais, os 

principais aspectos jurídico-regulatórios incidentes sobre o tema. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem por escopo analisar alguns dos aspectos jurídicos e regulatórios 

relacionados à participação nos leilões promovidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica 

(“ANEEL”), para a comercialização de energia elétrica. O intuito é apresentar aos 

empreendedores interessados em participar dos certames desta natureza, em linhas gerais, as 

etapas do procedimento, com especial ênfase nas exigências e requisitos constantes dos editais 

e demais normas aplicáveis, necessários à habilitação e obtenção da outorga do direito de 

produzir e comercializar energia elétrica, seja oriunda de fonte eólica, solar fotovoltaica ou 



 

térmica a biomassa, mediante a assinatura de correspondentes Contratos de Energia de 

Reserva (“CERs”) ou Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado 

(“CCEARs”). 

Também serão pontuados alguns aspectos relevantes pertinentes à possibilidade de 

realização de modificações dos projetos tecnicamente habilitados no âmbito da Empresa de 

Pesquisa Energética (“EPE”) previamente à participação nos leilões promovidos pela ANEEL, 

bem como se discorrerá brevemente acerca dos riscos associados à eventual ocorrência de 

atrasos na implantação dos empreendimentos. 

Por opção didática, promoveu-se a estruturação e desenvolvimento do estudo tendo por 

referência o 6º Leilão de Energia de Reserva realizado pela ANEEL, o “LEILÃO Nº 08/2014”, à 

luz de seu respectivo edital (“Edital”) e os questionamentos mais comuns dos empreendedores. 

A escolha se justifica pelo fato de que o referido leilão foi o último a contemplar projetos de fonte 

eólica, solar fotovoltaica e térmica a biomassa, diferentemente de outros certames lançados em 

2015, cuja existência não se ignora, mas que de alguma forma tiveram a sua abrangência 

restrita a determinadas fontes específicas.  

Isto não significa, contudo, que muitos dos aspectos aqui apresentados relativos ao 

LEILÃO Nº 08/2014 não sejam aplicáveis também aos certames mais recentes, incluídos 

aqueles para produção de energia nova voltados para o atendimento do mercado regulado, 

cujas características se assemelham em boa medida aos leilões de energia de reserva quanto 

aos temas ora abordados, sobretudo no que respeita à habilitação, constituição das SPEs, 

obtenção das outorgas e alterações das características técnicas dos projetos.  

 

 

1. ETAPAS E EXIGÊNCIAS À PARTICIPAÇÃO EM LEILÕES DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

1.1. Fases Precedentes  

  

Antes de adentrar ao objeto central do presente trabalho, cumpre ressaltar que a 

participação nos leilões de comercialização de energia de reserva é condicionada à prévia 



 

habilitação técnica dos projetos no âmbito da EPE, mediante o cumprimento dos requisitos 

estabelecidos na Portaria nº 21/2008 do Ministério de Minas e Energia (“MME”), e à obtenção de 

Despacho de Recebimento de Requerimento de Outorga (“DRO”), nos termos das Resoluções 

Normativas ANEEL nº 390/2009, para fonte solar e térmica a biomassa, e nº 391/2009, para 

fonte eólica, sendo importante destacar que tais etapas não exigem a tomada de providências 

para sua manutenção ou renovação, ressalvada, no entanto, no que se refere especificamente à 

habilitação técnica, a obrigação de manter atualizados os documentos que sofrerem alteração 

ou perderem a validade durante o certame.  

 

1.2. Requisitos necessários para habilitação  

  

Após ser contemplada como vencedora na fase de lances, a licitante deve atender às 

condições previstas no edital para a efetivação da habilitação, quais sejam: (i) qualificação 

jurídica; (ii) regularidade fiscal e trabalhista; (iii) qualificação econômico-financeira e (iv) 

qualificação técnica, mediante a apresentação de todos os documentos nele relacionados. 

Com relação à documentação de habilitação, sem prejuízo das demais disposições 

constantes do correspondente ato convocatório, é de extrema importância destacar os seguintes 

aspectos contidos no Edital do LEILÃO Nº 008/2014: 

a) Os documentos indicados para fins de habilitação devem ser protocolados 

independentemente de já terem sido entregues por ocasião dos requerimentos de 

DROs na ANEEL e da habilitação técnica no âmbito da EPE (itens 4.2.6.1 e 11.5, 

11.6, 11.7, 11.8 e 11.9). 

b) Durante todo o processo do certame, principalmente até a emissão da outorga, as 

SPEs devem preservar todas as condições de habilitação, sendo responsáveis, 

inclusive, pela substituição dos documentos apresentados em caso de alteração de 

conteúdo ou término da validade (itens 11.1 e 11.2). Isto é muito importante, por 

exemplo, em relação à necessidade de constante atualização das certidões de 

regularidade fiscal e trabalhista.  

c) Nos casos em que o projeto se situa em local diferente do domicílio da vendedora, é 

importante esclarecer que se faz necessária a apresentação das certidões de 



 

regularidade fiscal referentes à sede da empresa. Assim, aliás, já se posicionou a 

Comissão Especial de Licitação da ANEEL (“CEL/ANEEL”), que esclareceu ainda que 

somente são exigidas as certidões referentes ao local do projeto quando a vendedora 

se apresentar no certame por meio de filial ali estabelecida. 

d) Todos os documentos serão considerados aceitos se válidos na data do protocolo da 

documentação na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (“CCEE”), em São 

Paulo. Os documentos nos quais não consta prazo de validade expresso serão 

considerados válidos apenas se expedidos com data de até 30 (trinta) dias corridos 

anteriores à data do protocolo da documentação (item 11.3.1). 

e) Com relação à Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial e 

Extrajudicial ou Certidão Negativa de Insolvência Civil (item 11.7.1) é importante 

observar que esta deverá ser emitida no máximo em até 30 (trinta) dias antes da data 

de apresentação dos documentos de habilitação, e que deverão ser apresentadas 

certidões de todos os cartórios competentes e indicação da listagem completa dos 

Ofícios de Distribuição da Comarca do domicílio da vencedora, isto é, onde se situa 

sua sede. 

f) A CEL/ANEEL ou a CCEE, visando a adequada avaliação da documentação 

apresentada pelas vendedoras, poderão abrir diligência para o saneamento de falhas, 

complementação de insuficiências ou ainda para correções de caráter formal. Nesse 

caso, as exigências de saneamento deverão ser atendidas em prazo a ser estipulado, 

sob pena de julgamento no estado em que se encontra o processo (item 11.4). 

g) As vencedoras e suas controladoras diretas e indiretas deverão estar adimplentes 

quanto às obrigações perante a CCEE, bem como quanto às obrigações setoriais 

(itens 11.9 e 11.9.1). O exame de adimplência será realizado, respectivamente, pela 

CCEE e pela ANEEL, não cabendo a apresentação de qualquer documento neste 

sentido pelo agente. Nos casos em que a vencedora e suas controladoras não são 

agentes da CCEE ou do setor elétrico, será necessária a elaboração e apresentação 

de declaração que ateste essa condição (itens 4.2.7, 11.7.3 e 11.7.3.1). 

h) Devem ser observadas exigências de caráter geral no sentido de que todos os 

documentos devem estar “Datados e assinados na última folha pelo Representante 



 

Legal, na forma do item 5.1.5, com firma reconhecida, e com o nome legível e o cargo 

do signatário”, bem como “redigidos em português, datilografados ou impressos por 

meio eletrônico, em papel A4, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou 

entrelinhas” (itens 5.1.2 e 5.1.3). 

i) As pessoas jurídicas estrangeiras deverão apresentar os documentos autenticados 

pela autoridade consular brasileira do país de origem traduzidos por tradutor 

juramentado (item 5.2) e, na “hipótese da inexistência de documentos equivalentes 

aos solicitados neste Edital e/ou de órgão(s) no país de origem que os autentique(m), 

deverá ser apresentada declaração informando tal fato, emitida por instituição de 

direito público ou de notário público, devidamente autenticada pela autoridade 

consular brasileira do país de origem e traduzida por tradutor juramentado”. 

j) Para a fase de habilitação não é necessário observar as exigências e tampouco 

apresentar a documentação relacionada nas Resoluções Normativas ANEEL nº 

390/2009 e nº 391/2009, mas, tão somente, o cumprimento das disposições do edital 

sobre o assunto. 

Ponto bastante relevante para a efetivação da habilitação, em especial no que diz respeito 

à qualificação econômico-financeira, se refere à exigência de comprovação de patrimônio líquido 

mínimo (“PL”) de 10% (dez por cento) do valor do investimento declarado à EPE. Nos casos em 

que a vendedora participante é controlada diretamente por outra pessoa jurídica, existem 

dúvidas se a necessidade de atendimento dessa comprovação alcança tão somente a 

participante ou também sua controladora. Isto porque no Edital do LEILÃO Nº 08/2014 

aparentemente exige-se a apresentação de declaração relativa ao patrimônio líquido do 

controlador direto em qualquer caso (item 11.7.2.5.4), o que, a princípio, se contradiz com o 

disposto em seu item 11.7.2.5, que dispensa a necessidade de comprovação de patrimônio 

líquido mínimo da controladora direta caso a proponente participe do certame com apenas um 

projeto. 

Nada obstante, essa não nos parece ser a melhor compreensão dessas disposições. Com 

efeito, a melhor interpretação dessas normas parece ser no sentido de que (i) é dispensada a 

comprovação de patrimônio líquido mínimo da controladora direta da proponente quando esta 

participar do certame por meio de um único empreendimento; e (ii) a declaração acima 



 

mencionada faz-se necessária apenas nas hipóteses nas quais se autoriza ou se exige a 

comprovação de patrimônio líquido mínimo por parte da controladora direta da proponente (itens 

11.7.2.5.2 e 11.7.2.5.3). 

Ademais, outra questão bastante comum diz respeito à hipótese em que duas ou mais 

SPEs proponentes vendedoras têm controlador comum e optam por demonstrar seu patrimônio 

líquido por meio deste (cf. item 11.7.2.5.2). Nesses casos, o controlador comum terá de 

demonstrar patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% da somatória dos investimentos a 

serem realizados pelas SPEs. É importante registrar, por fim, que essa hipótese não configura a 

assunção de compromissos cumulativos pelo controlador comum, motivo pelo qual não se faz 

necessária a comprovação do patrimônio líquido mínimo de 10% também em relação ao seu 

corresponde controlador direto, como, aliás, já reconheceu a CEL/ANEEL.  

 

1.3. Constituição de Sociedades de Propósito Específico (“SPE”)   

 

Para as vendedoras que se sagrarem vencedoras que optarem por constituir SPEs para 

receber as outorgas de autorização, será conferido prazo (no caso do LEILÃO Nº 08/2014, foi de 

120 dias corridos a contar da data de sua realização) para a apresentação dos seguintes 

documentos: 

a) Os atos constitutivos. 

b) Os últimos atos de eleição dos atuais diretores da sociedade. 

c) Os documentos de qualificação jurídica. 

d) Os documentos de regularidade fiscal e trabalhista. 

e) O diagrama do Grupo Econômico.   

f) Nos casos das SPEs constituídas em ano civil anterior ao ano de realização do 

LEILÃO Nº 008/2014, Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação 

Judicial e Extrajudicial ou Certidão Negativa de Insolvência Civil. 



 

Para a fase de constituição das SPEs tampouco é necessário observar outras exigências 

que não as do edital e a análise dos documentos é realizada pela CEL/ANEEL, a qual emite 

despacho atestando sua conformidade.  

 

1.4. Emissão da outorga   

 

Superadas as fases de habilitação, homologação do resultado, adjudicação do objeto e, 

quando for o caso, de análise dos documentos de constituição das SPEs, os vencedores estarão 

aptos ao recebimento da outorga de autorização, que será concedida sob as condições 

estabelecidas no edital.  

 

 

2. ALTERAÇÕES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

 

No que respeita à viabilidade de se implementarem alterações das características técnicas 

dos empreendimentos que tiverem sido cadastrados e habilitados pela EPE, cabe inicialmente 

notar que o regime jurídico-regulatório aplicável contempla disposições não apenas do edital, 

mas também de outras diretrizes setoriais, no caso no LEILÃO Nº 08/2014, estabelecidas nas 

Portarias MME nº 514/2011 e nº 236/2014, além do disposto no artigo 17 da Portaria MME nº 

132/2013.   

Com base nesses diplomas, pode-se afirmar que é assegurada a prerrogativa de o 

empreendedor alterar características técnicas de seus empreendimentos – até mesmo no que 

respeita à localização – mediante, contudo, o atendimento de determinadas condições, as quais 

podem assim ser resumidas:  

a) É necessária prévia obtenção de solicitação. 

b) A solicitação pode ser apresentada somente após a emissão da outorga, devendo 

ser endereçada e instruída pela ANEEL, e deliberada pelo MME, que poderá 

consultar previamente a EPE. 

c) Deve ser mantido o prazo contratual de entrega da energia comercializada. 



 

d) São admissíveis modificações de características técnicas que impliquem alterações 

de garantia física, de capacidade instalada e de localização da central geradora. 

e) A eventual redução da capacidade instalada deve ser inferior ou igual a 10% da 

potência constante do documento de habilitação técnica emitido pela EPE. 

f) Antes da entrada em operação comercial, a ampliação estará limitada a 10% da 

capacidade instalada para fazer face à redução de garantia física que leve a 

exposição contratual. 

g) Após a total entrada em operação comercial, decorrido ao menos o primeiro 

quadriênio, a ampliação estará limitada ao incremento do montante de garantia física 

necessário para compensar a exposição contratual decorrente de desvios negativos 

de geração verificados, em relação à quantidade contratada. 

Cabe notar que o procedimento para expedição e modificação das outorgas para 

exploração de empreendimentos de geração é atualmente disciplinado pelas Resoluções 

Normativas ANEEL nº 390/2009, para fonte solar e térmica biomassa, e nº 391/2009, para fonte 

eólica. 

Em linha com as disposições normativas acima citadas, também devem ser observadas as 

disposições constantes do correspondente edital. Nesse sentido, note-se que Edital do LEILÃO 

Nº 08/2014, por exemplo, também autoriza a possibilidade de alteração de características 

técnicas dos empreendimentos de geração de energia habilitados pela EPE, impondo condições 

que se somam aquelas acima citadas estabelecidas nas Portarias MME nº 514/2011, nº 

236/2014 e nº 132/2013, quais sejam:  

a) A necessidade de que as novas características técnicas não comprometam o 

quantitativo de lotes negociados para o respectivo empreendimento. 

b) A obrigatoriedade de as alterações estarem compatíveis com o licenciamento 

ambiental.   

Sobre o assunto, é relevante também comentar que, por mais de uma oportunidade, a 

CEL/ANEEL já esclareceu que (i) as características técnicas do empreendimento devem ser 

mantidas até a obtenção do ato de outorga; e que (ii) as solicitações de alteração de 



 

características técnicas do empreendimento serão analisadas caso a caso, deixando de 

examinar, assim, questionamentos específicos que haviam sido formulados pelos proponentes.   

Interessante tecer comentário sobre a indefinição dos prazos para manifestação conclusiva 

dos entes envolvidos sobre o requerimento de caraterísticas técnicas, podendo-se verificar na 

análise de casos concretos variações expressivas entre o período incorrido desde a submissão 

do pedido à ANEEL até sua deliberação final, sendo de aproximadamente 1 ano o prazo médio 

verificado em amostragem.  

 

 

3. RISCOS DECORRENTES DE EVENTUAIS ATRASOS NA IMPLANTAÇÃO E ENTRADA EM 

OPERAÇÃO COMERCIAL   

 

Outro assunto extremamente importante ligado à participação nos leilões para contratação 

de energia de reserva consiste nos riscos associados à possibilidade de ocorrência de atrasos 

na implantação dos empreendimentos, com a consequente postergação do início do suprimento 

contratado.     

Nesse sentido, destaque-se que, de acordo com o Cronograma Estimado de Eventos do 

LEILÃO Nº 08/2014, por exemplo, a entrada em operação comercial dos empreendimentos e 

início do suprimento de energia elétrica está prevista para ocorrer em 01.10.2017. O não 

cumprimento deste prazo sujeita o agente às consequências contratuais e regulatórias aplicáveis 

no âmbito da ANEEL e da CCEE, tais como: (i) execução da garantia de fiel cumprimento (itens 

13.8 e 13.8.7 do Edital) e obrigatoriedade de sua respectiva reconstituição (item 13.10 do Edital); 

(ii) possibilidade de resolução do CER (itens 18.2 do Edital e 12.1, III, do CER); (iii) riscos 

financeiros associados aos desvios negativos de geração (itens 4.5.1, II, 7.1 e 10.1 do CER); (iv) 

aplicação de multa indenizatória em caso de resolução do CER (item 13.1 do CER) e (v) 

aplicação de multa por infração regulatória (art. 6º, XII, da Resolução Normativa ANEEL nº 

63/2004).  

No intuito de evitar a aplicação das penalidades acima elencadas, tem sido comum a 

submissão de pedidos à ANEEL pelos empreendedores solicitando a postergação dos seus 

prazos originariamente estabelecidos para implantação e início de entrada em operação 



 

comercial procurando demonstrar a ocorrência de eventos capazes de justificar o atraso, 

caracterizados como excludentes de responsabilidade e, logo, alheios à sua vontade e âmbito 

de atuação.   

Durante certo período, a ANEEL se mostrou bastante receptiva a tais pedidos, sobretudo 

em relação a atrasos na implantação de empreendimentos de geração eólica, com base em 

motivos como atrasos na emissão dos atos de outorga, no deferimento de pedidos de alteração 

de caraterísticas técnicas e na obtenção de licenças ambientais, dentre outros. Nesse sentido, é 

possível amealhar significativo número de decisões favoráveis aos agentes em que tais fatos 

foram reconhecidos como excludentes de responsabilidade, ensejando o deferimento do pedido 

de postergação do prazo original de implantação e início da entrada em operação comercial.  

Contudo, faz-se necessário observar que houve recentemente alteração da orientação 

adotada pela ANEEL na interpretação desses acontecimentos para efeito de excludente de 

responsabilidade. Sobretudo após o voto-vista proferido pelo Diretor Romeu Rufino nos autos do 

Processo ANEEL nº 48500.005183/2013-78, em que se discutiu pedido de prorrogação do prazo 

original de início de suprimento baseado em atraso ocorrido na emissão dos atos de outorga, na 

assinatura dos CERs e no deferimento de pedidos de alteração de características técnicas.  

Em apertada síntese, o voto-vista mencionado ponderou que o sistema de leilões tem 

como finalidade precípua facilitar a criação de um ambiente regulado, com a fixação das 

condições de contratação, aí incluídos preço e prazo de duração do contrato, cabendo à ANEEL, 

enquanto ente regulador, “assegurar que as regras pactuadas sejam respeitadas”, e não agir de 

forma a flexibilizá-las. Diante disso, o referido Diretor propôs maior rigor na análise dos pedidos 

de excludente de responsabilidade, asseverando que os contratos de compra e venda de 

energia firmados em decorrência dos leilões, no caso em tela, os CERs, são bastante claros no 

que diz respeito à alocação de riscos, cabendo a maior parte deles aos empreendedores 

vendedores. Desta forma, de acordo com essa ótica, a ocorrência de fatos caracterizados como 

caso fortuito e força maior não deve ser considerada causa absoluta de exclusão de 

responsabilidade a priori.  

Portanto, para cada caso, faz-se necessário um exame individualizado, em que se 

identifique de forma concreta a relação de causalidade entre o evento extraordinário e o atraso, 

bem como sua imprevisibilidade para o empreendedor. Em outras palavras, é necessário que 



 

reste demonstrada de forma detalhada como o evento determinou o atraso, bem como que não 

era possível ao agente dele se precaver. Por fim, exige-se também do empreendedor a 

demonstração de que agiu de forma diligente para mitigar os prejuízos decorrentes do evento 

extraordinário, adotando todas as providências cabíveis e cientificando a ANEEL sobre a 

situação de risco enfrentada de forma concomitante à sua ocorrência.  

Embora não tenha sido acolhido em sua totalidade na oportunidade, o voto-vista em 

comento passou a nortear as decisões seguintes da ANEEL, tornando-se referência para o 

tratamento da matéria, o que originou decisões desfavoráveis aos empreendedores, nas quais 

se passou a considerar que acontecimentos como atrasos na emissão das outorgas, assinatura 

dos CERs e até mesmo obtenção das licenças ambientais devem ser suportados pelo 

empreendedor, sobretudo porque não são absolutamente imprevisíveis – o que torna obrigatório 

ao empreendedor considerá-los em suas estimativas – e também porque nem sempre 

contribuem efetivamente para os atrasos nas obras de implantação dos empreendimentos. Com 

base nessa nova perspectiva a ANEEL tem negado reiteradamente os pedidos que considera 

insuficientemente instruídos, incluindo-se aí casos de repercussão nacional como os das Usinas 

Jirau, Santo Antônio e Belo Monte. 

Contudo, essa mudança de orientação no âmbito da ANEEL não significa completa 

impossibilidade de os empreendedores lançarem mão de pedidos de postergação dos prazos 

originais de implantação e início de suprimento em razão da ocorrência de eventos 

extraordinários, aos quais não deram causa e cujas consequências se mostraram imprevisíveis 

e nocivas à implantação de seus projetos. As razões jurídicas persistem e têm demandado a 

crescente judicialização da questão relacionada à exclusão da responsabilidade, por meio da 

qual os empreendedores têm a oportunidade de comprovar a ausência de nexo de causalidade 

entre sua conduta e os atrasos nos quais incorreram.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

Os tópicos ora apresentados consistem apenas em alguns dos pontos que merecem a 

atenção dos empreendedores no percurso que se inicia com a habilitação técnica e obtenção do 



 

DRO, inclui as fases de habilitação e obtenção de outorga para implantação e exploração do 

empreendimento e se estende até a efetiva entrada em operação comercial e início do 

suprimento de energia elétrica por meio dos CERs ou CCEARs. 

Como se observa, são numerosas as exigências a serem cumpridas pelo participante 

vendedor, as quais estão divididas entre o edital e diversos diplomas normativos aplicáveis, 

sendo de extrema relevância que o empreendedor esteja atento não apenas a essas obrigações, 

mas também à forma em que estas são interpretadas e aplicadas pela ANEEL, MME, CCEE e 

EPE.  
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