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1. A TITULARIDADE DAS ÁREAS SERVIENTES A EÓLICAS 

OFFSHORE (AMBIENTE MARÍTIMO).

➢Bens da União (art. 20 da CF/88): o Mar Territorial (inciso
VI) e os recursos naturais da plataforma continental e da
zona econômica exclusiva (inciso V).

➢Definição de “mar territorial”: 12 milhas marítimas (22
km) – Lei 8.617/93 e Convenção sobre o Direito do Mar
(1982). Extensão da soberania nacional.



➢Definição de “zona econômica exclusiva”: 12 a 200
milhas marítimas.

 Direitos de soberania para fins de exploração e aproveitamento, conservação e gestão dos
recursos naturais, bem como de outras atividades com vistas à exploração e ao aproveitamento
da zona para fins econômicos, como a produção de energia a partir da água, das correntes e dos
ventos (art. 56 da CNUDM).

➢Direito exclusivo do Estado de construir e de autorizar e
regulamentar a construção, operação e utilização de
instalações e estruturas para os fins previstos no artigo
56 e para outras finalidades econômicas (art. 60 da
CNUDM).



➢Seja pelo fato do parque marítimo estar no “mar
territorial” (utilização de bem da União), seja por
explorar economicamente recurso natural na ZEE (fruição
de recursos da União), a chancela da União sob a ótica
patrimonial é indispensável (in casu, da Secretaria do
Patrimônio da União – SPU).

➢Sendo assim, tal chancela se perfaz HOJE por meio de
CESSÃO onerosa (arts. 18 a 21 da Lei nº 9.636/98),
exigindo-se licitação “quando destinada à execução de
empreendimento de fim lucrativo e que haja condições
de competitividade” (§5º do art. 18).



➢É possível entender pela “inexigibilidade de licitação”
em tais casos? Estar-se-ia diante de uma inviabilidade de
competição, havendo uma única empresa com condições
de implantar parques marítimos?

➢E mais: quais devem ser as regras, critérios e aspectos
técnicos/financeiros a nortear o melhor formato de
exploração desse bem público por um particular?
Existem hoje?



2. PROJETO DE LEI nº 11.247/2018 (CÂMARA DOS 
DEPUTADOS) .

➢Origem: Projeto de Lei do Senado Federal nº 484/2017.

➢Está atualmente na Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável: Designado Relator, Dep. Zé Vitor
(PR-MG).

➢Em 08.07.2019: Requerimento para criação de “Grupo de
Trabalho com o objetivo de promover o desenvolvimento da
Política Nacional de Energias Renováveis”.



➢Traços gerais do Projeto de Lei:

➢Autorização para usinas eólicas offshore abaixo de
5.000kW – com anúncio público para identificar a
existência de outros interessados em obter
autorização para o mesmo bem público ou
localização e com características semelhantes;

➢Critério de julgamento (em caso de competição):
maior valor ofertado a título de taxa de ocupação e
uso de bem público, e outros estabelecidos no edital
(?!);



Licitação de Uso de Bem Público para usinas eólicas
offshore acima de 5.000 kW;

Definição dos prismas eólicos a serem objeto de
concessão pelo CNPE;

 Impedimento em áreas com blocos licitados no regime de
concessão ou de partilha de produção, ou sob regime de
cessão onerosa;

Consulta de Ministério da Defesa (Autoridade Marítima), o
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil;



EPE promoverá estudos sobre recursos energéticos do
mar territorial e da zona econômica exclusiva e obterá
a licença ambiental necessária (?!);

“Participações Governamentais”: remuneração pelo
uso/ocupação do bem público.
 Critérios de rateio do projeto:

 45% para os Estados;

 45% para os Municípios;

 3% para o Ministério do Meio Ambiente;

 3% para o Ministério de Minas e Energia;

 4% para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico.



➢Críticas sobre o Projeto de Lei para aprimoramento:

Adaptação de algumas partes a um modelo de concessão
exclusivamente do uso do bem público;

Estabelecimento de Fases para o período de Concessão;

Definição de obrigações e marcos temporais (medições,
certificações, parecer de acesso para escoamento,
estudos ambientais e obtenção das licenças específicas,
etc.) para fiscalização da Concessão;



➢Pagamentos diferenciados pelo uso/ocupação a
depender da Fase (critério de julgamento);

➢Retro-área (Instalações de Transmissão de Interesse
Restrito): como lidar?

➢Melhor definição sobre a adoção do regime “portas
abertas” (chamado de “manifestação de interesse”).



3. REFLEXÕES CONCLUSIVAS: QUAL A REGULAMENTAÇÃO 

NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PROJETOS EÓLICOS OFFSHORE?

➢Construção de um cenário legal e regulatório seguro
juridicamente para a realização de investimentos, bem
como que proteja adequadamente o bem público que
será utilizado economicamente.

➢O cenário atual para parques eólicos marítimos é de:
incerteza regulatória, pluralidade de entidades e
complexidade normativa.



➢O primeiro passo é a existência de um MARCO LEGAL.

➢A atividade eólica offshore não pode ser concebida sem
um “planejamento espacial marinho” pelo Estado
brasileiro, inclusive com os aspectos jurídicos
consequentes de cessão para uso do ambiente marítimo.
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