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CONTRIBUIÇÕES REFERENTE À AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 47/2017 

Processo Administrativo 48500.002436/2016-85 

 

ATE XVI Transmissora de Energia S.A., ATE XVII Transmissora de Energia S.A. E ATE XXI Transmissora de Energia S.A., Abengoa Greenfield 
Brasil Holding S.A., Abengoa Concessões Brasil Holding S.A. e Abengoa Construção Brasil Ltda. 

 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 

Minuta do Edital e respectivos Anexos do Leilão de Transmissão nº 2/2017 (“LEILÃO”) 

 

Licitação para a Concessão de Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica, incluindo 
a Construção, Operação e Manutenção das Instalações de Transmissão do Sistema Interligado 

Nacional. 

 

TEXTO/ANEEL TEXTO/ 

INSTITUIÇÃO 

JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

3.2. O LEILÃO será formado 
pelos seguintes LOTES: (...) 
 
3) LOTE 3, composto pelas 
seguintes instalações nos estados 
do Pará e Tocantins:  
 

- LT 500 kV Xingu - Serra 
Pelada C1e C2, CS, 2 x 443 
km; 

Exclusão dos 
empreendimentos 
que compõem o 

Lote 3 do Leilão e 
correspondente 

minuta de contrato 
de concessão. 

O Anexo Técnico nº 6-03 – Lote 3 – “Características e Requisitos Técnicos Específicos” indica 
configuração do empreendimento similar, mesmas localizações eletrogeográficas e os mesmos 
posicionamentos de bays das Subestações Xingu, Itacaiúnas e Miracema, que foram objeto do Lote 
I do Leilão nº 001/2013-ANEEL, cuja concessionária vencedora é a ATE XXI Transmissora de 
Energia S.A.. O Lote 3 também é composto pela LTs 500 kV Xingu – Serra Pelada – Miracema e 
LTs 500 kV Xingu – Serra Pelada – Itacaiúnas, em clara substituição às LTs 500 kV Xingu – 
Parauapebas – Miracema e LTs 500 kV Xingu – Parauapebas – Iracaiúnas, também concedidas à 
ATE XXI. A única diferença entre o arranjo constante no Contrato de Concessão nº 13/2013-
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- LT 500 kV Serra Pelada – 
Miracema C1 e C2, CS, 2 x 
415 km; 
- LT 500 kV Serra Pelada – 
Itacaiúnas C1, 115 km; 

- SE 500 kV Serra Pelada. 
 

ANEEL1 e o constante no Lote 3 é a alteração do nome da Subestação Parauapebas para Serra 
Pelada, que possui configuração similar e será instalada em região muito próxima à indicada para a 
SE Parauapebas. 
 
A intenção da ANEEL de relicitar2 tais empreendimentos é arbitrária e ilegal porque desrespeita os 
direitos e garantias desta Concessionária: 
 
(i) considerando o prazo para interposição de Recurso Administrativo com Pedido de Efeito 

Suspensivo face à Portaria MME 373, de 19.02.2017 ainda em andamento, não havendo 
trânsito em julgado no âmbito administrativo. Somente após a análise e decisão do referido 
recurso os autos serão remetidos à ANEEL, para adoção das medidas decorrentes da 
caducidade, o que resultará na rescisão do Contrato de Concessão  nº 005/2013-ANEEL caso 
o MME não reconsidere sua decisão; 

(ii) ao descumprir com o princípio do devido processo legal, na medida em que 
a Concessionária sofrerá uma redução de seu objeto contratual e, consequentemente, de sua 
Receita Anual Permitida (RAP), sem que haja base legal que fundamente a pretensão desta d. 
Agência Reguladora, dado que as hipóteses de extinção da concessão estão expressa e 
taxativamente previstas na Lei Federal de Concessões (art. 35), às quais a presente situação 
não se subsume; 

(iii) ao desconsiderar a vigência da decisão proferida pelo juízo da recuperação judicial, e 
consequentemente, os interesses públicos nela consubstanciados3, considerando que a decisão 

                                                           

1 Instalações de transmissão objeto do Contrato de Concessão nº 13/2013-ANEEL: (i) LT 500KV Xingu - Parauapebas C1 e C2; (ii) LT 500KV Parauapebas - 
Miracema C1 e C2; e (iii) LT 500kV Parauapebas – Itacaiúnas e SE 500kV Parauapebas. 
2 Tal intenção se evidencia no “Estudos para a Expansão da Transmissão”, Ciclo 2017, 1º Semestre, elaborado pela EPE, que apresenta relatórios gerenciais de 
todas as obras de expansão do SIN (Programa de Expansão da Transmissão – PET e Plano de Expansão de Longo Prazo – PELP), o qual não tem como objeto 
as instalações que compõem os Lotes 3 e 4 do LEILÃO. Logo, não sendo tais instalações referentes à expansão do SIN, são elas invariavelmente obras 
previamente concedidas a serem relicitadas.  
3 Referida decisão atende ao interesse público dado que (i) ela evita o prejuízo financeiro de milhares de trabalhadores, fornecedores e corrosão da empresa 
como unidade produtiva, ao garantir a continuidade da empresa e dos contratos existentes; e (ii) o agravamento do prejuízo ao sistema elétrico nacional, ao 
permitir o aproveitamento de tudo o que já foi construído, evitando-se que as instalações sejam relicitadas para reinício do zero. E como o leilão judicial permitirá 
não apenas a (i) conclusão dos projetos Greenfield, (ii) a preservação da atividade empresarial das concessionárias (não sob o controle do GRUPO ABENGOA, 
mas de novo e pujante investidor) e, especialmente, (iii) a entrada em operação comercial de instalações de transmissão fundamentais ao bom funcionamento e 
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de suspensão de liminar somente suspendeu os efeitos – e não reformou – a decisão da 
recuperação judicial, cujo mérito está pendente de análise por meio dos recursos de agravos de 
instrumento interpostos pela ANEEL e União; 

(iv) ao descumprir a decisão proferida pelo juízo da recuperação judicial, por não apresentar 
as informações solicitadas pelo juízo competente, transcorridos 8 (oito) meses da decisão, em 
inquestionável tentativa de tardar, ou mesmo de inviabilizar, a realização do referido leilão; 

(v)  ao permitir que este Leilão crie uma situação irreversível de esvaziamento das concessões  
afetadas, o que tornará eventual decisão de procedência dos Agravos de Instrumento ainda 
pendentes de julgamento ineficaz, pois não haverá o que relicitar no âmbito da recuperação 
judicial, em completa dissonância com o interesse público, comprovando-se o periculum in 

mora inverso deste ato; 
(vi) ao ignorar que é faticamente impossível a coexistência de instalações de transmissão 

desenvolvendo as mesmas funções no SIN, caso não estejamos falando de expansão da 
capacidade do sistema, o que não é o caso, pois instalações de transmissão são monopólios 
naturais4 e, nesse sentido, possuem um único agente atuando em uma determinada área, e um 
ativo único, entendido como insubstituível; e 

(vii) ao desincentivar investimentos em ativos de transmissão, por criar um ambiente jurídico 
inseguro e não propício à realização de grandes aportes por empresas privadas, com regras 
pouco claras a respeito do retorno financeiro decorrente dos investimentos, em total 
descompasso com o papel que ser desenvolvido pela regulação. 

 
Portanto, não restam dúvidas de que estamos diante de caso de desapropriação por via 
transversa, ou seja, atitude nula de pleno direito, por se caracterizar um subterfúgio e 
tentativa de criar um atalho para viabilizar a relicitação de empreendimentos do GRUPO 
ABENGOA, e que, de forma ilegal e arbitrária, compõem o Lote 3 deste Leilão. Nesse sentido, 
o GRUPO ABENGOA adotará as medidas judiciais cabíveis, de natureza cível e criminal, para 
afastar tal atitude da ANEEL, assim como de eventuais agentes do mercado com ela 
coniventes. 

                                                           

expansão do sistema elétrico brasileiro, no menor tempo e com o menor impacto econômico e ambiental possível, há inquestionável atendimento ao interesse 
público. 
4 Os monopólios naturais geram uma economia de escala de produção tão alta que o mercado relevante deve ser atendido por uma única firma para se ter o 
menor custo unitário na produção. Em outras palavras, é mais eficiente conceder a uma determinada empresa a exclusividade na exploração de sua atividade e, 
em contrapartida, regular os efeitos negativos decorrentes da existência do monopólio. 
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3.2. O LEILÃO será formado 
pelos seguintes LOTES: (...) 
 
4) LOTE 4, composto pelas 
seguintes instalações nos estados 
do Tocantins e Bahia: 

 
- LT 500 kV Miracema – 
Gilbués II C3, CS, 418 km; 

- LT 500 kV Gilbués II – 
Barreiras II C2, CS, 311 km; 

 

Exclusão dos 
empreendimentos 
que compõem o 

Lote 4 do Leilão e 
correspondente 

minuta de contrato 
de concessão. 

O Anexo Técnico nº 6-04 – Lote 4 – “Características e Requisitos Técnicos Específicos” também 
indica a construção duas três linhas de transmissão em paralelo com as linhas concedidas à ATE 
XVI Transmissora de Energia S.A. e objeto do Contrato de Concessão nº 001/2013-ANEEL5. Tal 
lote cria o terceiro circuito da LT Miracema - Gilbués II e o segundo circuito da LT Gilbués II-
Barreiras II. As mesmas ilegalidades identificadas no Lote 3 foram identificadas no Lote 4. 

3.2. O LEILÃO será formado 
pelos seguintes LOTES: (...) 
 
5) LOTE 5, composto pelas 
seguintes instalações no estado 
do Rio Grande do Norte: 

 
- SE 500/230 kV Açu III – (6 + 
1R) x 300 MVA. 

Exclusão dos 
empreendimentos 
que compõem o 

Lote 5 do Leilão e 
correspondente 

minuta de contrato 
de concessão. 

O Anexo Técnico nº 6-05 – Lote 5 – “Características e Requisitos Técnicos Específicos” secciona 
a LT 230 kV Açu II - Mossoró II C1 e C2, e a LT 230 kV Açu II - Lagoa Nova II C1, todas com 
destino na Subestação Açu III 500/230 kV, sendo tanto as linhas de transmissão como esta 
subestação previamente concedidas à ATE XVII Transmissora de Energia S.A. e objeto do Contrato 
de Concessão nº 005/2013-ANEEL6. As mesmas ilegalidades identificadas no Lote 3 foram 
identificadas no Lote 5. 

 

                                                           

5 Instalações de transmissão objeto do Contrato de Concessão nº 001/2013-ANEEL: (i) LT 500 kV Miracema - Gilbués II C1; (ii) LT 500 kV Miracema - 
Gilbués II C2; (iii) SE 500 kV Gilbués II; (iv) LT 500 kV Gilbués II - Barreiras II; (v) SE 500 kV Barreiras II; (vi) LT 500 kV Barreiras II - Bom Jesus da 
Lapa II; LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II - Ibicoara C2; e (vii) LT 500 kV Ibicoara - Sapeaçu C2. 
6 Instalações de transmissão objeto do Contrato de Concessão nº 005/2013-ANEEL: (i) LT 500 kV Milagres II - Açu III; (ii) SE 500/230 kV Açú III - (3+1R) 
x 300 MVA; e (iii) SE 500 kV Milagres II. 


