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Joísa Dutra1 e Romário Batista2 e Gustavo Kaercher Loureiro3 

Leilão de Reserva de Capacidade: Sem motivos para comemorar 
 

Na contramão da narrativa de compromisso no combate a mudanças climáticas na tran-

sição acelerada para uma economia de baixo carbono, o 1º Leilão de Reserva de 

Capacidade, um dos marcos da modernização do setor elétrico, revela comprometimen-

tos com o passado. Realizado em 21/12/2021, o resultado do certame dividiu opiniões 

de especialistas, frustrou expectativas e deixou os representantes do governo em am-

bíguo estado de tímida comemoração pelo “êxito” e de indisfarçável falta de clareza 

quanto aos seus desdobramentos até a efetiva contratação.  

Protegidas por liminares confirmadas na véspera do leilão pelo Presidente do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ), sete dos dezessete projetos vencedores conquistaram o direito 

de contratar potência elétrica de suas usinas ao preço de combustível (Custo Variável 

Unitário) na faixa de 75% a 242% acima do teto fixado no edital. O objetivo do pleito 

ao judiciário foi exatamente o de afastar a aplicação desse limite máximo de CVU. Em 

operação há pelo menos 11-12 anos, cinco termelétricas são movidas a óleo combustível 

e duas, a diesel. O certame pactua contratos de quinze anos, com vigência entre junho de 

2026 e julho de 2041. 

Em face desse quadro algo surreal, marcado por aparente (i) violação à “regra de 

ouro” dos parâmetros e preços do teto de CVU estabelecido para a licitação e (ii) 

inadequação técnica-econômica-ambiental do produto a ser contratado com  os virtuais 

vencedores desses sete projetos, cabe indagar porquê e em que medida teria o STJ 

concorrido para o que o Ministério de Minas e Energia chamou, em Nota Oficial 

publicada no mesmo dia do certame, de “efeitos deletérios da participação, por meio de 

liminares judiciais, de empreendimentos no Leilão de Reserva de Capacidade”? A pergunta 

ganha maior relevância quando se considera que o referido tribunal é notoriamente 

conhecido por sua sensibilidade a recursos contra decisões enviesadas ou pouco refleti-

das sobre outorgas e/ou contratações nos setores de infraestrutura, em geral, e no de 

energia elétrica, em particular.  

 
1 Diretora do FGV CERI e Doutora em economia pela FGV EPGE.  

2 Pesquisador do FGV CERI e ex-Secretário de Parcerias em Energia, Petróleo, Gás e Mineração do PPI. 

3 Os autores agradecem a Luiz Gustavo Kaercher Loureiro pelos valiosos comentários. Eventuais erros permanecem sendo 
de nossa responsabilidade.  
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Liminares emitidas mais de dois meses antes do leilão apontavam irregula-
ridade na fixação do CVU teto 

A sua resposta é relativamente simples. O STJ considerou que existiria vício formal na 

fixação do teto de CVU, nos termos do art. 7º, III, da Portaria Normativa MME nº 

20/2021 (Diretrizes para o Leilão de Reserva de Capacidade, de 2021). Em conse-

quência desse vício, as usinas impetrantes teriam sido indevidamente alijadas do pro-

cesso competitivo.   

As autoras dos mandados de segurança alegaram que o estudo específico que subsidiou 

a definição de CVU no valor máximo de R$ 600,00/MWh (Nota Técnica nº EPE-DEE-

NT-083/2021) não fora submetido à consulta pública do MME, o que configuraria fla-

grante violação ao disposto no § único do art. 4º do Decreto nº 10.707/20214.  

Arguiram ainda as requerentes que esse estudo da EPE somente teria sido encaminhado 

ao MME após a Consulta Pública nº 108/20215, em caráter reservado. O material 

comporia também os estudos para subsidiar a metodologia de definição do montante 

total de reserva de capacidade, de que trata o art. 4º do Decreto nº 10.707/2021.    

Essa compreensão foi acolhida por aquele Tribunal Superior. Em consequência, o STJ 

julgou que haveria “mácula insuperável na legalidade do procedimento (de definição 

do CVU máximo”, como sintetizado na manifestação do Ministério Público Federal ao 

agravo interno da União, também reconhecida na decisão do Presidente do STJ, que 

indeferiu o pedido de tutela de urgência e manteve as decisões de dois Ministros 

 
4 “Art. 4º Para a realização dos leilões de reserva de capacidade de que trata o art. 3º, o Ministério de Minas e Energia 

definirá o montante total de reserva de capacidade a ser contratada, com base em estudos da Empresa de Pesquisa Ener-
gética e do Operador Nacional do Sistema Elétrico, respeitados os critérios gerais de garantia de suprimento estabelecidos 
pelo Conselho Nacional de Política Energética. 

Parágrafo único.  Os estudos elaborados para subsidiar a metodologia de definição do montante total de reserva de capa-
cidade de que trata o caput serão submetidos a consulta pública realizada pelo Ministério de Minas e Energia”. 

5 A CP nº 108/2021, realizada no período de 28/05 e 14/06/2021, teve por finalidade subsidiar o processo de 
aprimoramento das minutas de (i) Portaria de Diretrizes do Leilão de Reserva de Capacidade de 2021; e (ii) 
Metodologia de Análise para o Atendimento à Demanda Máxima de Potência e Requisito de Capacidade, as quais 
foram detalhadas nas Notas Técnicas nº 56/2021/DPE/SPE, de 20/05/2021, e nº EPE-DEE-NT-037/2021-r0, de 
29/04/2021 (disponibilizadas à época no endereço eletrônico da CP). 

Esta última NT contempla estudo elaborado pela EPE para subsidiar a metodologia de definição do montante total 
de reserva de capacidade – com o que o MME considerava estar atendendo ao requisito de prévia consulta pública 
a que se refere o § único do art. 4º do Decreto nº 10.707/2021 (vide slide 7 da Apresentação sobre este normativo, 
igualmente disponibilizado no site da CP 108/2021). 

No tocante ao estabelecimento do CVU teto, para fins de habilitação técnica junto à EPE, havia a expectativa de 
receber (naquela CP) contribuições para “nortear a definição desse valor” (deixado em branco, na minuta da Por-
taria submetida à CP), de modo a “impedir declarações desarrazoadas”, ressaltando-se que “não há a intenção de 
contratar empreendimentos que tenham custos de operação excessivamente elevados, tampouco que estejam em 
desacordo com os compromissos ambientais assumidos pelo país”, conforme os itens 3.63 e 3.41 da Nota Técnica 
nº 56/2021/DPE/SPE. 
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Relatores daquele Tribunal, pelas quais foram concedidas6 liminares para, nos casos 

concretos, suspender a restrição (tida por irregular, em seu aspecto formal) constante 

do art. 7º, III, da Portaria Normativa MME nº 20/2021.  

Cumpre ressaltar, no entanto, que não houve, por parte desses atores, qualquer juízo 

de mérito quanto ao teto de CVU estabelecido nas Diretrizes do MME para este leilão. 

Sua aplicação foi afastada apenas em face da suposta inobservância de regra cogente 

do Decreto nº 10.707/2021. 

De modo simples, a concessão de liminar depende de dois requisitos: Fumus Boni Iuris ou 

Fumaça do Bom Direito (indício de direito líquido e certo em favor de quem pede, de-

monstrado de maneira concreta, com prova pré-constituída); e Periculum in Mora ou Perigo 

da Demora (receio de decisão tardia que cause dano irreparável ou de difícil reparação, 

pelo que se requer ao magistrado deliberação provisória e imediata para proteção do 

bem tutelado). 

Para prevenir o deferimento de liminar, a parte contrária pode arguir o periculum in 

mora reverso (ou inverso), quando o dano resultante da concessão da medida for supe-

rior ao que supostamente se deseje evitar. 

No presente caso, conforme fundamentado nas decisões de concessão da segurança plei-

teada, datadas de 11 e 12 de outubro de 20217, o Ministro Relator, divergindo dos 

argumentos apresentados nas informações da União, não anteviu periculum in mora in-

verso. Entendeu o magistrado que permitir que as impetrantes avançassem no processo 

de qualificação técnica por si só não traria prejuízo relevante à Administração Pública e 

aos demais interessados, pois o leilão ocorreria somente em 21/12/2021, ou seja, have-

ria “tempo razoável para reverter a(s) medida(s) liminar(es)”. Significa dizer que até 

a data do certame não havia qualquer consequência prática decorrente da suspensão do 

art. 7º, III, da Portaria MME nº 20/2021, na medida em que a habilitação técnica excep-

cional de usinas das autoras poderia cair. Mas essa reversão não ocorreu, mesmo trans-

corridos cerca de 70 dias.  

Manutenção da data de realização do leilão e risco de resultado contrário 
ao interesse público  

Diante desse contexto, malgrado os seus esforços para derrubar as liminares que afas-

tavam o limite máximo de CVU, cabia (e cabe) ao Poder Concedente da União avaliar 

 
6 Em três desses processos, houve também o indeferimento por parte do Ministro Relator de pedido de reconsideração 

formulado pela União, em decisões publicadas no dia 16/12/2021, ou seja, 5 dias antes da realização do leilão.     

7 Para permitir tão somente o atendimento, pelas impetrantes, ao prazo limite para cadastramento e habilitação técnica 
de usinas junto à EPE, que se encerraria às 12h do dia 13/10/2021. 
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a melhor forma de atender ao interesse público. E isso naturalmente incluía, à época, 

as possibilidades de suspender ou mesmo de revogar o procedimento, conforme pre-

visto no edital (item 18.1) e na lei geral de licitações (art. 49). 

Essa seria uma postura perfeitamente razoável para um ente da Administração Pública 

cônscio da natureza e do duplo grau das decisões do STJ8 e ciente dos “efeitos deleté-

rios” da participação de termelétricas a óleo (combustível e diesel) com CVU acima do 

teto. A despeito das contribuições recebidas no âmbito da consulta pública sobre as 

diretrizes do leilão, haveria apenas uma modalidade de contrato de disponibilidade 

de potência a ser assinado pelas vencedoras, com quinze anos de vigência. As impe-

trantes se beneficiariam, mas imporiam aos usuários de eletricidade os custos decorren-

tes de elevado preço de combustível nesse primeiro Leilão de Reserva de Capacidade.  

Estranhamente, porém, a sessão do certame foi mantida. E por mais desvantajosa ou 

onerosa que tenha sido a contratação resultante, não basta atribuir a responsabilidade 

da participação das usinas beneficiadas por liminares apenas ao Judiciário9. 

No dia do leilão, o MME se manifestou por meio de Nota Oficial, divulgada às 14h13. 

De modo sintético, o documento aduz que:  

(i) tal participação fere a competição e, principalmente, o objetivo de que a con-

tratação da confiabilidade estrutural no suprimento de energia elétrica se dê 

com menores custos para os consumidores; 

(ii) os projetos beneficiados pelo afastamento do teto ganham um diferencial de 

competição indevido, uma vez que podem oferecer lances de receita fixa me-

nores do que a concorrência, pois recuperarão custos por meio de CVUs mais 

elevados; 

(iii) o custo adicional para os consumidores pode ser da ordem de R$ 22,6 bilhões, 

durante os 15 anos de contrato, considerada a operação dessas usinas em qua-

tro meses por ano; e 

(iv) o não atendimento às regras estabelecidas no edital, especialmente a do limite 

de preço, atenta contra o instituto do leilão e o princípio da competitividade, 

 
8 As decisões do STJ, que, repita-se, apontam vício formal e mácula insuperável na legalidade do procedimento de 

fixação do CVU teto , foram proferidas por 2 de seus Ministros, em 4 Mandados de Segurança, posteriormente por 
eles mantidas em juízo de reconsideração. Na sequência, os Recursos de Agravo e os Pedidos de Tutela Provisória 
interpostos pela União e EPE foram, após a manifestação do Ministério Público Federal (pelo seu improvimento), de-
negados pelo Presidente do STJ, na noite anterior à do Leilão.  

9 No seu mister, o Judiciário agiu tão somente no sentido de exigir a regularidade procedimental e a plena publicidade 
dos atos administrativos concernentes às diretrizes do certame, que são critérios de atuação da Administração Pública. 
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comprometendo a eficiência do principal instrumento de contratação da expan-

são da oferta de energia e a própria segurança futura do fornecimento de 

energia elétrica no país. 

Curioso observar que a aludida Nota Oficial, embora publicada logo após o término da 

sessão do leilão, não fez qualquer referência ao seu resultado10. E esse confirmou inte-

gralmente as preocupações suscitadas em relação à participação das térmicas com CVU 

superior ao teto. Mais ainda, todas as beneficiadas por liminares se sagraram vencedo-

ras do certame.  Evidencia-se assim que o Poder Concedente tinha clara dimensão da 

contrariedade ao interesse público (incluindo o impacto dos sobrecustos aos consumido-

res)11 em caso de manutenção das liminares, o que ocorrera no dia anterior.  

Uma forma de evitar esse prejuízo ao interesse público seria sanar a irregularidade 

formal apontada pelo STJ, mediante a reabertura da CP 108/2021 para, com exclusi-

vidade, subsidiar a eventual reavaliação do valor do CVU teto (fixado no art. 7º da 

Portaria MME nº 20/2021 com base nos parâmetros propostos na Nota Técnica nº EPE-

DEE-NT-083/202112). Um “engenheiro de obra feita” argumentaria que tal consulta 

poderia ter sido realizada após a concessão das liminares de 11 e 12/10/2021 ou 

imediatamente depois da sua ratificação pelo Presidente do Tribunal, desde que hou-

vesse a suspensão do certame pelo próprio Poder Concedente.  

A reabertura da referida CP não representaria qualquer inovação nos procedimentos de 

consulta pública realizados pelo MME. A esse respeito, veja-se que as minutas de Portaria 

de Diretrizes para os leilões de energia nova A-5 e A-6 têm sido submetidas ao escrutínio 

dos agentes e da sociedade sempre com uma proposta de valor de CVU máximo13. 

Neste caso, a diferença estaria na disponibilização, também, no âmbito da CP, dos estu-

dos elaborados pela EPE para a fixação do valor de CVU teto deste inédito Leilão de 

Reserva de Capacidade (sem “cravar” um número), os quais foram enviados ao MME em 

caráter reservado. 

 
10 O release do MME sobre o resultado da licitação foi publicado em seu site às 16h54 do dia 21/12/2021, sob o título 

“Energy Weeks: Leilão de Reserva de Capacidade garante 5,9 bi em investimentos, com deságio médio de 15%”. 

11 Mesmo assim, por razões não declinadas, mas aparentemente confiado na reversão posterior das medidas liminares, 
optou o Poder Concedente pela realização do 1º LRC na data prevista no cronograma, assumindo o risco de produzir 
resultado afrontoso ao interesse público – que efetivamente se verificou, na extensão dos “efeitos deletérios” aponta-
dos pelo MME. 

12 Cumprida essa formalidade, estaria legitimada a restrição de CVU máximo, qualquer que fosse o seu valor, com 
eventual reabertura de prazo de cadastramento e habilitação técnica de empreendimentos, caso superior ao teto 
definido pelo MME com base nos parâmetros dos estudos da EPE. 

13 Veja-se o exemplo da CP nº 104/2021 (art. 4º, III, da minuta da Portaria de Diretrizes dos LEN A-5 e A-6/2021 – 
CVU igual ou inferior a R$ 300,00/MWh). 



6 

Considerando que o sigilo dessas informações já foi levantado no bojo das ações man-

damentais em comento, a sua divulgação (na hipótese de reabertura da CP nº 108/2021) 

somente iria contribuir para o enriquecimento desse procedimento administrativo e dos 

subsídios nele objetivados. Cabe lembrar que Audiências e Consultas Públicas não são 

encargos, mas sim oportunidades de melhoria do processo de tomada de decisão e de 

edição das normas da Administração, promovendo engajamento e contribuindo para a 

transparência.  

Ademais, não se pode confundir CVU teto (que é requisito de habilitação técnica de projeto 

apto a participar de leilão de expansão do SIN) com Preço-Teto dos produtos negociados 

no certame (este é estabelecido pelo Poder Concedente, conforme prescrições legais)14.  

Alternativas para mitigar os “efeitos deletérios” da contratação no leilão 

Apesar de não se vislumbrar risco à confiabilidade do suprimento de eletricidade decor-

rente de uma eventual realização de consulta pública para “reparar” o déficit processual 

identificado pelo STJ, essa não foi a opção do Poder Concedente.  Confirmadas as limi-

nares e tendo as requerentes beneficiadas vencido parte do objeto do certame, resta 

agora examinar as alternativas disponíveis para mitigação dos “efeitos deletérios” da 

contratação realizada no LRC/2021. Apresentam-se duas alternativas, a saber:  

(i) insistir na continuidade do processo administrativo do leilão, que agora prosse-

gue em suas etapas de habilitação dos proponentes, homologação do resultado 

e adjudicação do objeto aos seus vencedores. Nesta hipótese, em sendo a con-

tratação capaz de produzir “efeitos deletérios, como alega o MME em sua 

Nota, caberia ao Poder Concedente buscar a reversão das decisões liminares 

[provavelmente no julgamento de mérito das respectivas ações mandamentais, 

que pode ocorrer até o “início da execução do contrato” (julho/2026), conforme 

sinalizado por seus Ministros Relatores]; ou  

(ii) revogar o LRC/2021 (por razões de interesse público) e, ato contínuo, instaurar 

novo procedimento licitatório para contratação de reserva de capacidade, sob 

a forma de potência, a ser realizado no 1º semestre de 2022. Nesse caso, as 

diretrizes seriam submetidas a consulta pública pelo MME, livres das irregulari-

dades apontadas pelo STJ. Adicionalmente, seria possível incorporar outros 

aprimoramentos e/ou aprendizados trazidos por esse inaudito processo licita-

tório. Para ilustrar, na CP 108/2021 foram recebidas contribuições sobre 

 
14 No caso do LRC/2021, foram fixados em R$ 212,00/MWh e R$ 974.000,00/MW.ano os Preços-Teto do Produto 

Energia e do Produto Potência, respectivamente. 
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produtos ou contratos diferenciados, com prazos de duração distintos para di-

ferentes tecnologias.  

Contratação (sub judice) de usinas (muito) poluentes e (muito) caras por perí-
odo (muito) longo 

Não cabe renunciar à oportunidade de realizar um leilão que verdadeiramente atenda 

ao interesse público. À toda evidência, a hipótese (i) não se sustenta, salvo no campo 

meramente teórico, eis que as contratações (sub judice) já estariam formalizadas na 

data prevista no cronograma15, em face da dinâmica do Judiciário. Persistir no caminho 

de ratificar o resultado do leilão significa conferir contratos longos a usinas altamente 

poluidoras e caras, para disponibilizar potência até 2041, gerando indesejável inse-

gurança jurídica.  Com efeito, não se vislumbram grandes chances de reversão da se-

gurança concedida (a falha formal e a mácula insuperável de legalidade continuariam 

a existir) e tampouco  fatores temporais a pressionar o seu julgamento de mérito, afe-

tando inclusive as diretrizes do(s) próximo(s) leilão(ões) de reserva de capacidade para 

contratação de potência (como propor novamente CVU máximo de R$ 600,00/MWh 

enquanto vigentes as quatro liminares que afastaram a sua aplicação do LRC/2021, 

ainda que por aspectos formais?).  

Revogação e lançamento de novo leilão para restaurar o interesse público 

A revogação do LRC/2021 [alternativa (ii)], seguida da imediata abertura de novo 

leilão de mesmas características, teria o condão de resguardar o interesse público. Esse 

caminho protege os consumidores de energia elétrica, ao evitar custos indevidos, e con-

tribui para o alcance de compromissos ambientais assumidos pelo país. Considerando 

que o início do suprimento de potência é junho de 2026, há tempo hábil para realizar 

um novo certame no primeiro semestre de 2022, como admitido aliás pelo MME, “na 

hipótese da derrubada das liminares”.  

Os ajustes e as acomodações necessárias parecem relativamente simples no caso de 

produto potência oferecido apenas por empreendimentos termelétricos, cuja implanta-

ção exige menores prazos16, ainda mais em leilão com habilitação de projetos prece-

dida da análise de capacidade remanescente para escoamento de geração e entrega 

de disponibilidade de potência cerca de cinco anos à frente. O suprimento de potência 

estaria assegurado conforme as necessidades apontadas pelo Plano Decenal de Ex-

pansão 2030. 

 
15 Consoante o cronograma de eventos (item 19 do Edital), estão previstas para (i) 14/04/2022 a publicação do aviso 

de homologação e adjudicação do LRC/2021, e (ii) 26/07/2022 a celebração dos CRCAPs (não há CCEAR ou CCEAL, 
pois não houve negociação do produto energia).  

16 Quando comparados com os de fonte hidrelétrica (que ainda não participam desses certames). 
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A opção de revogar o LRC/21 seguida de nova licitação de objeto semelhante pode 

trazer ainda mais benefícios.  Seria uma extraordinária oportunidade para promover 

adaptações de produtos e datas de início de disponibilidade, sobretudo em relação a 

empreendimentos existentes, em linha com as diretrizes da modernização do setor elé-

trico brasileiro (em especial a de implementar novas contratações que minimizem os 

contratos legados). Mas isso é assunto para um outro e próximo artigo.  

Não se olvida aqui da possibilidade de questionamento (inclusive judicial) da eventual 

decisão de cancelamento do LRC/2021 – como medida de restauração do interesse 

público –, especialmente por parte dos demais vencedores do certame (que observaram 

o CVU teto). Isso faz parte das regras de licitações. Tal risco, a nosso ver, seria minimi-

zado com o imediato lançamento de novo leilão, para o qual a oferta de empreendi-

mentos poderia superar em muito a correspondente demanda por potência (conside-

rando os projetos habilitados tecnicamente no LRC/2021, dentro do limite máximo de 

CVU de R$ 600,00, que incluem os 10 outros virtuais vencedores, ter-se-ia, no mínimo, 

uma oferta de 27.379 MW, contra uma demanda de disponibilidade de potência da 

ordem de 4.633 MW, verificada no LRC/2021). 

Assim, para (re)estabelecer de modo inequívoco o interesse público, no exercício de suas 

competências e respeitando a decisão judicial em apreço, o Poder Concedente poderia 

implementar decisão de cancelar leilão de reserva de capacidade realizado em 21 de 

dezembro de 2021. Sem atentar contra os compromissos de confiabilidade e segurança 

do suprimento, tal decisão permitiria evitar de uma tacada os “efeitos deletérios” da 

internalização dos contratos resultantes do certame no setor elétrico brasileiro.  

 

 

Janeiro de 2022 

  



9 

 


