
 

 

ILMO. SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA AGÊNCIA 

NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 

 

 

DOCUMENTO SIGILOSO – REQUERIMENTO FORMULADO AO FINAL 

 

 

 CELBA – CENTRAIS ELÉTRICAS BARCARENA S.A. (“CELBA”), sociedade 

anônima fechada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.634.191/0001.86, com sede na 

Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Dias Ferreira, 190, sala 501, Leblon, CEP 

22.431-050, nos autos do Processo nº 48500.001756/2019-80, vem, por seus 

advogados, regularmente constituídos (doc. 1), em atenção item 17.1 do Edital nº 

04/2019, interpor recurso administrativo contra o Despacho nº 130, proferido em 

17.01.2020 pelo Presidente da Comissão Especial de Licitação (“CEL”) da Agência 

Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”), pelas razões que passa a expor: 

 

TEMPESTIVIDADE 

 

1. O Despacho nº 130, proferido em 17.01.2020, foi publicado no Diário 

Oficial da União em 20.01.2020, segunda-feira (doc. 2). Logo, é manifesta a 

tempestividade deste recurso administrativo, interposto em 27.01.20, dentro do prazo 

de 5 (cinco) dias úteis previsto no item 17.1 do Edital do LEILÃO. 
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O OBJETO DESTE RECURSO 

 

2. A CELBA, ora recorrente, é a empresa líder do Consórcio Novo Tempo 

Barcarena (“CONSÓRCIO”), que apresentou a melhor proposta para a instalação de uma 

unidade de regaseificação (“FSRU”) e de uma usina termoelétrica em área do Porto 

Organizado de Vila Conde, Estado do Pará, sagrando-se vencedora do 30º Leilão de 

Energia Nova A-6 (“LEILÃO”), promovido pela ANEEL em 18.10.2019. 

 

3. Em 25.10.19, a HIDROVIAS DO BRASIL – VILA DO CONDE S.A. 

(“HIDROVIAS”) interpôs o recurso administrativo nº 48513.030715/2019 perante a CEL, 

insurgindo-se contra a habilitação técnica e o cadastramento do empreendimento da 

recorrente no referido leilão, realizados pela Empresa de Pesquisas Energéticas (“EPE”). 

Em síntese, a HIDROVIAS sustentou o seguinte: (i) “a licença ambiental prévia apresentada 

perante a EPE para a habilitação técnica é inválida”; e (ii) “é irregular a cessão da área 

pela Companhia Docas do Pará (“CDP”) ao Consórcio Recorrido para a execução do 

Projeto” (item 9). 

 

4. Em apertada síntese, a CELBA demonstrou, por meio das contrarrazões ao 

recurso administrativo (Documento 48513.031824/2019-00), que: (i) o recurso da 

HIDROVIAS não merece ser conhecido; (ii) a recorrente concentrou a sua impugnação 

em um único documento, que sequer precisava ser apresentado à EPE para a sua 

habilitação técnica no LEILÃO; (iii) a licença prévia emitida pela Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (“SEMAS/PA”) goza de presunção de 

legitimidade, não podendo ser revogada, desconstituída ou desconsiderada pela 

ANEEL; e (ii) a prova do direito de uso do local onde o empreendimento poderá ser 

instalado foi devidamente realizada, tendo sido objeto de escrutínio por diversos órgãos 

de maneira profunda, inclusive pela EPE, após a apresentação de um recurso 

administrativo especificamente voltado para esse fim perante aquela empresa pública. 

 

5. Sobreveio, então, o Despacho nº 130, proferido em 17.01.2020 pelo i. 

Presidente da CEL. Na oportunidade, decidiu-se, com fundamento na Nota Técnica nº 

2, de 16.01.2020 (“Nota Técnica”), o seguinte: 
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“O PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – CEL DA 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso de 

suas atribuições regimentais, com fundamento na Nota Técnica nº 2, 

de 16 de janeiro de 2020, e o que consta no Processo nº 

48500.001756/2019-80, decide a) não conhecer do Recurso 

Administrativo interposto por Hidrovias do Brasil – Vila do Conde 

S.A., haja vista que interposto perante órgão incompetente, b) 

suspender a habilitação do Consórcio Novo Tempo Barcarena até que 

a Empresa de Pesquisa Energética – EPE se pronuncie quanto ao 

Recurso Administrativo, e c) encaminhar à EPE, para análise e 

manifestação, cópia do Recurso Administrativo e das contrarrazões 

apresentadas pelo Consórcio Novo Tempo Barcarena.” (grifou-se) 

 

6. Muito acertadamente, a r. decisão recorrida não conheceu do recurso 

interposto pela HIDROVIAS. Afinal, embora alegasse que o seu recurso “se volta contra o 

resultado do 30º Leilão de Energia Nova A-6” (item 1 – grifou-se), era evidente que a 

impugnação contestava a habilitação técnica e o cadastramento do empreendimento 

do CONSÓRCIO no LEILÃO, competindo à EPE as decisões de cadastramento e habilitação 

técnica dos empreendimentos participantes, e não à ANEEL. 

 

7. Como bem destacado na Nota Técnica, “o Recurso Administrativo foi 

interposto perante órgão incompetente, haja vista que a ANEEL não é instância recursal 

de atos e/ou decisões da EPE, bem como não dispõe, por ausência de previsão legal, de 

competência para fiscalizar suas atividades” (item 20). Logo, não havia outra alternativa 

cabível, senão não conhecer o recurso da HIDROVIAS. 

 

8. Ocorre que, atendendo à singela recomendação constante do item 27 da 

Nota Técnica1, sem o devido embasamento, a r. decisão recorrida decidiu, por cautela, 

“suspender a habilitação do Consórcio Novo Tempo Barcarena até que a Empresa de 

Pesquisa Energética – EPE se pronuncie quanto ao Recurso Administrativo”, remetendo-

se, na sequência, cópia dos autos ao órgão competente – a EPE.  

 
1 “27. Recomenda-se ainda que, por cautela, seja suspensa a habilitação do Consórcio Novo Tempo 
Barcarena até que a EPE se pronuncie quanto ao ato de habilitação técnica atacado no Recurso 
Administrativo. Para tanto, considera-se conveniente que a própria Comissão Especial de Licitação – 
CEL encaminhe à EPE cópia do Recurso Administrativo e das contrarrazões apresentadas, para análise 
e manifestação, bem como desta Nota Técnica, para conhecimento.” 
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9. Note-se, inclusive, que tal recomendação da Nota Técnica não constou do 

Parecer nº 00005/2020/PFANEEL/PGF/AGU, de autoria da Procuradoria Federal junto 

à ANEEL (Documento 48516.000069/2020-00. A i. Procuradoria nada asseverou acerca 

da suposta necessidade de se suspender os efeitos da habilitação, trazendo a Nota 

Técnica, portanto, uma novidade que não fora objeto de qualquer reflexão por parte 

daquela i. Procuradoria. 

 

10. Não obstante o Despacho recorrido tenha reconhecido que: (i) compete à 

EPE decidir sobre a habilitação técnica e o cadastramento dos licitantes, (ii) não cabe à 

ANEEL fiscalizar ou revisar as decisões administrativas que são de competência privativa 

da EPE; e (iii) o recurso da HIDROVIAS voltou-se contra a habilitação técnica e o 

cadastramento do CONSÓRCIO – sendo, pois, a ANEEL incompetente para julgá-lo –, 

ainda assim a ANEEL decidiu por suspender a decisão de habilitação técnica tomada 

pela EPE, o que, data vênia, foi feito fora das hipóteses legais. 

 

11. Portanto, o presente recurso se volta apenas contra a parte da decisão que 

suspendeu a habilitação do CONSÓRCIO, confiando em que, ao final, o Despacho nº 

130, de 17.01.2020, será parcialmente reconsiderado ou reformado, de modo a manter 

hígida a decisão da EPE que decidiu pelo cadastramento e pela habilitação técnica do 

CONSÓRCIO no LEILÃO. 

 

AS PREMISSAS FÁTICAS E TEÓRICAS 

ANTERIORES AO PRESENTE RECURSO 

 

12. Antes de adentrar no mérito das razões recursais, cumpre repisar as 

premissas fáticas e teóricas que foram adotadas tanto pelo Parecer nº 

00005/2020/PFANEEL/PGF/AGU, de autoria da Procuradoria Federal junto à ANEEL 

(Documento 48516.000069/2020-00), como pela Nota Técnica nº 2/2020-CEL/ANEEL, 

elaborada pelos Srs. Igor Barra Caminha e Haldane Fagundes Lima, ambos Membros da 

CEL, com o de acordo do i. Sr. Presidente da CEL (Documento 48577.000110/2020-

00). 
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13. Em ambos os documentos, os quais embasaram o Despacho recorrido, os 

seguintes pontos serviram de fundamentação à decisão que foi tomada: 

 

(i) O Recurso Administrativo interposto pela HIDROVIAS voltou-se 

contra a decisão de habilitação técnica e de cadastramento do 

CONSÓRCIO no LEILÃO, proferida pela EPE, e não contra o resultado do 

certame, declarado pela ANEEL; 

 

(ii) Cabe à EPE a decisão de habilitar tecnicamente e cadastrar os 

empreendimentos de geração de energia interessados em participar 

dos leilões promovidos pela ANEEL, tal como consta do art. 12, §4º, 

do Decreto nº 5.163/20042 e do art. 3º da Portaria do Ministério de 

Minas e Energia (“MME”) nº 222/20193; 

 

(iii)  Contra a decisão de habilitação técnica de um empreendimento 

cabe recurso administrativo dirigido à própria EPE no prazo de 5 dias 

úteis, na forma do art. 10, parágrafo único, da Portaria do MME nº 

102/20164;  

 

(iv) A EPE é uma empresa pública federal criada pela Lei nº 

10.847/04, integrante da Administração Pública Indireta, que não 

guarda qualquer relação de subordinação com a ANEEL; e 

 

 
2 ”Art. 12, § 4o  A EPE habilitará tecnicamente e cadastrará os empreendimentos de geração que 
poderão participar dos leilões de novos empreendimentos, os quais deverão estar registrados na 
ANEEL.” 
3 “Art. 3° Os empreendedores que pretenderem propor a inclusão de projetos de empreendimentos 
de geração no Leilão de Energia Nova "A-6", de 2019, de que trata esta Portaria, deverão requerer o 
Cadastramento e a Habilitação Técnica dos respectivos projetos à Empresa de Pesquisa Energética - 
EPE, encaminhando a Ficha de Dados constante do Sistema de Acompanhamento de 
Empreendimentos de Geração de Energia - AEGE e demais documentos, conforme instruções 
disponíveis na internet, no sítio - www.epe.gov.br, bem como a documentação referida na Portaria 
MME n° 102, de 22 de março de 2016. 
§ 1° O prazo para entrega dos documentos de que trata o caput será até as doze horas de 11 de 
junho de 2019. (Redação dada pela PRT MME 226, de 15.05.2019)” 
4 “Art. 10. O empreendimento que não atender aos requisitos técnicos pertinentes à tecnologia e à 
fonte a ser utilizada, ou não atender ao disposto nesta Portaria e nas instruções de Cadastramento da 
EPE, não será habilitado tecnicamente ou não receberá a DAIL. 
Parágrafo único. A inabilitação ou não emissão da DAIL para um empreendimento pela EPE deverá 
ser justificada e explicitada em oficio endereçado ao representante legal do empreendimento, 
registrado no Sistema de Cadastramento da EPE e constitui ato administrativo decisório, passível de 
interposição de recurso administrativo, no prazo de cinco dias úteis, a contar da ciência pelo agente 
interessado.” 
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(v) Não há previsão normativa de competência da ANEEL para 

fiscalizar ou decidir, em grau de recurso, as decisões tomadas pela EPE 

no exercício da atividade de cadastramento e de habilitação técnica 

dos empreendimentos participantes dos leilões de energia. 

 

14. Diante das premissas fáticas e teóricas que embasaram o Despacho, deve-

se indagar o seguinte: caberia à ANEEL atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto 

pela HIDROVIAS, quando o recurso foi voltado contra decisão da EPE, a quem o recurso 

será dirigido e a quem caberá julgá-lo, a teor do art. 56, §1º, da Lei 9.784/99? 

 

15. A ora recorrente CELBA entende, segundo os fundamentos minudenciados 

a seguir, que a decisão da ANEEL de atribuir efeito suspensivo ao recurso administrativo 

da HIDROVIAS foi, com as devidas vênias, equivocada, posto que escapa às hipóteses 

legais que autorizam a sustação dos efeitos de um ato administrativo válido, tomado 

por órgão competente.  

 

16. É o que se passa a demonstrar. 

 

RAZÕES À REFORMA PARCIAL DO DESPACHO 

 

17. Segundo o art. 61, parágrafo único, da Lei nº 9.784/99, o recurso 

administrativo não tem efeito suspensivo. No entanto, tal efeito poderá ser atribuído em 

hipóteses específicas, que consubstanciam exceção à regra geral: 

 
“Art. 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito 
suspensivo. 
Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta 

reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a 

imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito 

suspensivo ao recurso.” 

 

18. Como se vê, a concessão do efeito suspensivo ao recurso administrativo só 

pode ocorrer quando, cumulativamente: (i) deferida pelo órgão competente – que é a 
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autoridade recorrida ou aquela imediatamente superior; e (ii) houver periculum in mora 

apto a justificar a sua concessão. 

 

19. No presente caso, no entanto, nenhum dos dois requisitos foi respeitado, o 

que afasta a legalidade da parte da decisão que suspendeu o credenciamento do 

CONSÓRCIO no LEILÃO. 

 

I) A EPE É A AUTORIDADE COMPETENTE PARA DEFERIR O EFEITO SUSPENSIVO 

 

20. Em primeiro lugar, viu-se que a concessão do efeito suspensivo ao recurso 

administrativo deve partir da “autoridade recorrida” ou daquela “imediatamente 

superior”. 

 

21. Como se viu, a ANEEL reconheceu, por meio da Nota Técnica e com o aval 

de sua i. Procuradoria, que não poderia conhecer do recurso administrativo apresentado 

pela HIDROVIAS, por ter sido “interposto perante órgão incompetente, haja vista que a 

ANEEL não é instância recursal de atos e/ou decisões da EPE, bem como não dispõe, 

por ausência de previsão legal, de competência para fiscalizar suas atividades” (Nota 

Técnica, item 20).  

 

22. Nesse cenário, nota-se que a ANEEL não se configura como “autoridade 

recorrida”, tampouco é aquela “imediatamente superior”. Caberia, na verdade, à 

própria EPE avaliar o pedido e eventualmente atribuir o efeito suspensivo, caso 

entendesse que os demais requisitos necessários ao seu deferimento estivessem 

presentes no caso.   

 

23. Logo, tendo o efeito suspensivo sido deferido por autoridade administrativa 

que não possuía a competência legal para fazê-lo, merece pronta reforma a parte do 

Despacho que decidiu por “suspender a habilitação do Consórcio Novo Tempo 

Barcarena até que a Empresa de Pesquisa Energética – EPE se pronuncie quanto ao 
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Recurso Administrativo”, permitindo-se que o CONSÓRCIO permaneça habilitado no 

certame. 

 

II) AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO 

 

24. Não fosse isso suficiente, o art. 50, §1º, da Lei nº 9.784/99 exige que atos 

administrativos sejam motivados, devendo a motivação ser “explícita, clara e 

congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de 

anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte 

integrante do ato”. 

 

25. Nesse contexto, ainda que se admitisse que a ANEEL possui competência 

para atribuir efeito suspensivo a um recurso administrativo interposto contra decisão da 

EPE – do que se cogita por argumentar –, nem o Despacho nº 130, de 17.01.2020, nem 

a Nota Técnica esclareceram qual seria a “justo receio de prejuízo de difícil ou incerta 

reparação decorrente da execução”, requisito imposto pelo art. 61, parágrafo único, da 

Lei nº 9.784/99 para que tal efeito suspensivo pudesse ser deferido. 

 

26. Na verdade, a Nota Técnica cingiu-se a recomendar “que, por cautela, seja 

suspensa a habilitação do Consórcio Novo Tempo Barcarena até que a EPE se pronuncie 

quanto ao ato de habilitação técnica atacado no Recurso Administrativo”, sem 

demonstrar o periculum in mora exigido para que fosse deferida tal suspensão. Repita-

se que tal recomendação foi uma novidade constante da Nota Técnica, já que o Parecer 

nº 00005/2020/PFANEEL/PGF/AG não recomendou qualquer medida de suspensão da 

habilitação da recorrente.  

 

27. Vê-se, com clareza, que não foi tecida uma linha sequer para explicitar a 

motivação da decisão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso da HIDROVIAS – o 

que, por si só, também é suficiente para autorizar a sua reforma. 
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28. Logo, inexistindo motivação “explícita, clara e congruente”, deve ser 

reformada a parte da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso da HIDROVIAS. 

 

III) O RECURSO DA HIDROVIAS NÃO MERECE PROVIMENTO 

 

29. Finalmente, ainda que fosse possível ignorar os vícios delineados nos 

capítulos anteriores, é importante repisar que não houve qualquer equívoco na decisão 

de habilitação técnica do CONSÓRCIO proferida pela EPE, o que afasta a probabilidade 

de êxito do recurso da HIDROVIAS e, consequentemente, desautoriza a suspensão da 

habilitação da ora recorrente. 

 

30. Em primeiro lugar, lembre-se que o recurso da HIDROVIAS pretendia 

impugnar a Licença Prévia (“LP”) emitida pela SEMAS/PA em favor da recorrida (LP nº 

1721/2019), delineando as razões pelas quais essa entende que a licença não deveria 

ter sido emitida. 

 

31. Ocorre que a decisão da SEMAS/PA de conceder a Licença Prévia representa 

um ato administrativo do órgão ambiental competente. Tal como qualquer outro ato 

administrativo, a emissão da licença ambiental goza de presunção de legitimidade, 

atributo que consiste na “presunção relativa quanto à regularidade jurídica dos atos 

produzidos pelo exercente de função administrativa, do que decorre sua aptidão para 

gerar efeitos vinculantes erga omnes”5. Além disso, não há qualquer decisão, do órgão 

ambiental emissor ou do Poder Judiciário, privando a LP de efeitos. 

 

32. Por conta disso, não cabe à ANEEL ou à EPE revogar ou anular a licença 

ambiental concedida pelo órgão ambiental competente, muito menos dela duvidar ou 

negar-lhe a atribuição de efeitos. Isso porque, segundo a lição do professor MIGUEL 

REALE, “só quem pratica o ato, ou quem tenha poderes, implícitos ou explícitos, para 

dele conhecer de ofício ou por via de recurso, tem a competência legal para revogá-lo 

por motivos de oportunidade ou conveniência, competência essa intransferível, a não 

 
5 MARÇAL JUSTEN FILHO, Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 209. 
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ser por força de lei, e insuscetível de ser contrasteada em seu exercício por outra 

autoridade administrativa”6 (grifou-se). Eventual anulação da LP, lembre-se, exigiria 

ainda a instauração de processo judicial ou de procedimento administrativo específico 

para esse fim, a teor do pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça7. 

 

33. Logo, uma vez que a Licença Prévia concedida à recorrida é plenamente 

válida e eficaz, não há como justificar a inabilitação do CONSÓRCIO. 

 

34. Em segundo lugar, a HIDROVIAS sustentou que o CONSÓRCIO não teria 

comprovado a regularidade fundiária do imóvel onde será instalado o seu projeto. 

 

35. No entanto, a HIDROVIAS fundamentou seu recurso na impugnação de um 

único documento – o Protocolo de Intenções (“PROTOCOLO”) celebrado com a 

Companhia Docas do Pará (“CDP”) – que sequer foi apresentado à EPE para fins de 

habilitação técnica e cadastramento no leilão8. 

 

36. Os documentos apresentados pelo CONSÓRCIO cumpriram o papel de 

especificar em qual área poderá ser instalado o empreendimento, tal como 

minudenciado nos itens 39/46 das contrarrazões ao recurso administrativo apresentadas 

pela CELBA em 08.11.2019 (Documento 48513.031824/2019-00) – aos quais se faz 

referência em prol da objetividade. 

 

 
6 Direito Administrativo. 6. ed. São Paulo: Atlas, 1996. p. 206. 
7 AgInt no AREsp 619.850/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, 
julgado em 18/03/2019, DJe 26/03/2019. 
8 Na verdade, os documentos protocolados pelo CONSÓRCIO para fins de habilitação técnica do 
projeto foram os seguintes: (i) “Declaração para fins de participação no Leilão de Energia”, emitida 
pela CDP, devidamente registrada no 2º Cartório de Registro de Títulos e Documentos de Belém em 
15.05.2019 (“Declaração CDP”); (ii) certidão de matrícula nº 6.625, do 1º Oficial de Registro de 
Imóveis de Belém, expedida em 21.05.2019 (“Matrícula Belém”); (iii) Declaração da Oficial Titular 
do Cartório do Único Ofício de Barcarena, Tatiana Mizrahi Suster, datada de 19.08.2019 
(“Declaração do Registro de Imóveis Barcarena”); e (iv) cópia de publicação, no Diário Oficial da 
União, de extrato de autorização da CDP, por meio da qual a autoridade portuária autorizou a 
Recorrente a implantar unidade de regaseificação e usina termoelétrica no Porto de Vila do Conde. 
Trata-se dos documentos 6, 7, 8 e 9, anexados às contrarrazões ao recurso administrativo 
apresentadas pela CELBA em 08.11.2019 (Documento 48513.031824/2019-00). 

Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 0CE8C71A005242E5
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37. Sendo assim, a CELBA demonstrou que os documentos apresentados servem 

como prova do direito de usar ou dispor do local que poderá ser destinado à 

implantação do empreendimento, não havendo qualquer razão no pleito da HIDROVIAS. 

 

38. Em terceiro lugar, a HIDROVIAS argumentou que a reserva de área para 

instalação do projeto vencedor, mediante promessa de cessão do direito de uso do bem 

público celebrada entre a CDP e o CONSÓRCIO, teria sido “totalmente irregular, uma vez 

que não precedida de licitação” (item 38). A HIDROVIAS quer sugerir que a cessão do 

terreno pela CDP seria feita sem prévia licitação, o que não é verdade. 

 

39. Tanto os documentos do caso denotam com clareza que todos os 

procedimentos licitatórios serão respeitados – vide itens 53/74 das contrarrazões ao 

recurso administrativo apresentadas pela CELBA em 08.11.2019 (Documento 

48513.031824/2019-00) –, como não há qualquer indicação normativa de que a 

promessa de cessão do direito de uso de bem público, mesmo sujeita à licitação, seria 

insuficiente para comprovação do direito de usar ou de dispor de terreno onde poderá 

ser instalado o projeto do CONSÓRCIO. 

 

40. Por fim, a HIDROVIAS parece esquecer que o processo de habilitação técnica 

da CELBA para o leilão passou por longo escrutínio da EPE, tendo a ora recorrente 

cumprido todas as normas e exigências estabelecidas pelo órgão. Aliás, a prova do 

direito de uso e gozo da área foi objeto de escrutínio ainda maior por parte da EPE, pois 

foi apenas após a apresentação de recurso administrativo que versou especificamente 

sobre esse ponto (doc. 11 das contrarrazões da CELBA), expondo todas as razões pelas 

quais a referida prova era suficiente, que a EPE corrigiu sua análise anterior e 

determinou a habilitação do CONSÓRCIO (doc. 12 das contrarrazões da CELBA). 

 

41. Ou seja, a EPE examinou profundamente o tema da prova do direito de uso 

e gozo do local e concluiu pela procedência da habilitação do CONSÓRCIO. Tal decisão 

configura um ato administrativo perfeito, que goza de presunção de legalidade, e a 

Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 0CE8C71A005242E5
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
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HIDROVIAS não apresentou qualquer fato novo apto a justificar a reconsideração ou a 

revogação desse ato por parte da EPE. 

 

42. A conduta da HIDROVIAS, que preza apenas pela tentativa de reposicionar-

se no LEILÃO, viola em cheio o princípio da confiança nas relações administrativas. Nas 

palavras de MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, “o princípio da proteção à confiança leva 

em conta a boa-fé do cidadão, que acredita e espera que os atos praticados pelo Poder 

Público sejam lícitos e, nessa qualidade, serão mantidos e respeitados pela própria 

Administração e por terceiros” 9. 

 

43. Ora, sabendo que a EPE, órgão responsável pela habilitação dos licitantes 

participantes do LEILÃO, já examinou profundamente o tema da prova do direito de uso 

e gozo do local e concluiu pela procedência da habilitação do CONSÓRCIO, não poderia 

agora a ANEEL suspender, de ofício, os efeitos dessa decisão, sem que fossem 

demonstrados, no mínimo, a probabilidade de êxito do recurso da HIDROVIAS e o 

suposto prejuízo de difícil ou incerta reparação caso a decisão da EPE continue a 

produzir efeitos. 

 

44. Por último, deve-se ter em mente que a decisão de suspender a habilitação 

do CONSÓRCIO traz um evidente risco de dano reverso à licitante – que, lembre-se, 

sagrou-se vencedora do LEILÃO. Ou seja, a cautela recomendada na Nota Técnica não 

se trata de uma medida anódina, que não produz quaisquer efeitos, como se poderia 

imaginar.  

 

45. Isso porque, após a divulgação do resultado pela ANEEL, e confiando na 

presunção de legitimidade dos atos administrativos anteriores, o CONSÓRCIO iniciou 

uma série de tratativas para cumprir com os prazos previstos no Edital. A suspensão da 

habilitação da recorrente, no entanto, impede que o CONSÓRCIO prossiga com as 

contratações e os desembolsos financeiros necessários e as tratativas e diligências para 

 
9 Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2012, p. 87. 

Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 0CE8C71A005242E5
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obter as demais licenças e contratos necessários para tornar o empreendimento 

operacional. 

 

46. Veja-se, nesse sentido, que a recorrente já fez um investimento relevante, 

tendo se engajado em diversos contratos com terceiros, despendendo, só nesse 

pequeno interregno de tempo de outubro de 2019 até os dias atuais, valores que 

superam um milhão de reais com atividades como sondagem e contratação de 

prestadores de serviços, por exemplo.  

 

47. O CONSÓRCIO está, ainda, na iminência de pagar o prêmio da Garantia de 

Fiel Cumprimento (requerido pelos itens 13.1 e seguintes do Edital), que representa 

mais de um milhão de reais de investimento. Obviamente, a situação de incerteza criada 

pela suspensão que ora se contesta prejudica essa tomada de decisões pela recorrente, 

sendo, portanto, muito lesiva ao desenvolvimento do empreendimento.  

 

48. Em resumo, não há nada de ilícito ou irregular na habilitação e, após, na 

classificação do CONSÓRCIO como vencedor do LEILÃO – o que, por mais essa via, 

justifica a reforma da parte do Despacho que suspendeu a habilitação do CONSÓRCIO. 

 

*  *  * 

 

49. Pelo exposto, a recorrente confia em que essa e. Comissão Especial de 

Licitação reconsiderará parcialmente o Despacho nº 130, de 17.01.2020, para revogar 

o trecho da decisão que entendeu por bem “suspender a habilitação do Consórcio Novo 

Tempo Barcarena até que a Empresa de Pesquisa Energética – EPE se pronuncie quanto 

ao Recurso Administrativo”. 

 

50. Subsidiariamente, a recorrente confia em que o presente recurso 

administrativo será provido pela Diretoria da ANEEL, para que, do mesmo modo, seja 

revogado o trecho do Despacho nº 130, de 17.01.2020, que decidiu por “suspender a 

Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 0CE8C71A005242E5
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
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habilitação do Consórcio Novo Tempo Barcarena até que a Empresa de Pesquisa 

Energética – EPE se pronuncie quanto ao Recurso Administrativo”. 

 

51. Por fim, requer a CELBA seja dado tratamento reservado ao presente recurso 

administrativo, bem como a todos os documentos e informações a ele relacionados, na 

forma autorizada pelo art. 12 da Norma de Organização ANEEL nº 15, aprovada pela 

Portaria nº 3.836/2016. 

 

Nestes termos, 
P. deferimento. 

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2020. 
 

 
Marcelo Roberto Ferro 

OAB/RJ 58.049 
Alice Moreira Franco 

OAB/RJ 114.033 
 
 

Natália Mizrahi Lamas 
OAB/RJ 129.623 

 
 

Marcelo Mattos Fernandes 
OAB/RJ 217.408 

 

Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 0CE8C71A005242E5
 MARCELO MATTOS FERNANDES
 DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR:

Número: 48513.003064/2020-00



 

 

CARTA DE ENCAMINHAMENTO 
 
 

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2020. 
 
 
À Comissão Especial de Licitação – CEL/ANEEL. 
 
Assunto: Recurso Administrativo contra o Despacho nº 130, de 17.01.2020, nos autos 
do Processo nº 48500.001756/2019-80 
 
 
 CELBA – CENTRAIS ELÉTRICAS BARCARENA S.A. (“CELBA”), sociedade 
anônima fechada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.634.191/0001.86, com sede na 
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Dias Ferreira, 190, sala 501, Leblon, CEP 
22.431-050, nos autos do Processo nº 48500.001756/2019-80, vem, por seus 
advogados, em atenção item 17.1 do Edital nº 04/2019, interpor recurso administrativo 
contra o Despacho nº 130, proferido em 17.01.2020 pelo Presidente da Comissão 
Especial de Licitação (“CEL”) da Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”). 
 
 Pedimos, desde já, seja dado tratamento reservado ao recurso 
administrativo ora interposto, bem como a todos os documentos e informações a ele 
relacionados, na forma autorizada pelo art. 12 da Norma de Organização ANEEL nº 
15, aprovada pela Portaria nº 3.836/2016. 
 
 
Seguem, em anexo, os seguintes documentos: 
 
▪ Petição de Recurso Administrativo e seus anexos, listados abaixo. 
 
 

DOC. DESCRIÇÃO 

1 Procuração e Atos Constitutivos 

2 Despacho nº 130, de 17.01.2020 

 
 

Atenciosamente, 
 
 

CELBA – CENTRAIS ELÉTRICAS BARCARENA S.A. 
 

Marcelo Roberto Ferro 
OAB/RJ 58.049 

Alice Moreira Franco 
OAB/RJ 114.033 

 
Natália Mizrahi Lamas 

OAB/RJ 129.623 

 
Marcelo Mattos Fernandes 

OAB/RJ 217.408 
 

Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação CE5B3DC70052445F
 MARCELO MATTOS FERNANDES
 DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR:

Número: 48513.003064/2020-00-1 (ANEXO: 001)
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Distribuidor(es): Globo Comunicação e Participações S/A
Classificação Pretendida: livre
Gênero: Musical
Classificação Atribuída: livre
Contém: Drogas Lícitas
Processo: 08017.001782/2019-45
Requerente: GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

Filme: OS ÓRFÃOS (THE TURNING, Estados Unidos da América - 2020)
Produtor(es): Amblin Entertainment/Vertigo Enterainment
Diretor(es): Floria Sigismondi
Distribuidor(es): UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL BRAZIL LTDA.
Classificação Pretendida: não recomendado para menores de 12 (doze) anos
Gênero: Drama/Suspense/Terror
Classificação Atribuída: não recomendado para menores de 14 (catorze) anos
Contém: Violência , Medo e Conteúdo Sexual
Processo: 08017.001836/2019-72
Requerente: SET - SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI

Exibição de celebração religiosa: MISSA DE NATAL (Brasil - 2019)
Produtor(es): Arautos do Evangelho
Diretor(es): Fabio Sanches Marques
Classificação Pretendida: livre
Gênero: Celebração Religiosa
Classificação Atribuída: livre
Processo: 08017.001966/2019-13
Requerente: TV ÔMEGA LTDA

EDUARDO DE ARAÚJO NEPOMUCENO

PORTARIA Nº 10, DE 16 DE JANEIRO DE 2020

O Coordenador de Política de Classificação Indicativa Substituto, no uso de suas
atribuições, tendo em vista o disposto nos artigos 21, inciso XVI, e 220, parágrafo 3º, inciso
I, da Constituição Federal; artigo 74 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, e com
fundamento na Portaria MJ nº 1.189, de 03 de agosto de 2018 e na Portaria DPJUS nº 1
de 22 de abril de 2019, resolve classificar:

Título: WARHAMMER 40,000: MECHANICUS (Reino Unido - 2020)
Produtor(es): Kasedo Games Ltd.
Distribuidor(es): KALYPSO MEDIA GROUP GMBH
Classificação Pretendida: não recomendado para menores de 12 (doze) anos
Categoria: Estratégia
Plataforma: Xbox ONE/PlayStation 4/Nintendo Switch
Tipo de Material Analisado: Sinopse e Vídeo
Classificação Atribuída: não recomendado para menores de 12 (doze) anos
Contém: Violência
Processo: 08017.000055/2020-02
Requerente: ANDREW MCKERROW / KASEDO GAMES LTDA.

Título: PERSONA 5 ROYAL (Estados Unidos da América - 2020)
Produtor(es): ATLUS
Distribuidor(es): SEGA OF AMERICA
Classificação Pretendida: não recomendado para menores de 18 (dezoito) anos
Categoria: RPG
Plataforma: PlayStation 4
Tipo de Material Analisado: Sinopse e Vídeo
Classificação Atribuída: não recomendado para menores de 16 (dezesseis) anos
Contém: Conteúdo Sexual , Drogas Lícitas e Violência
Processo: 08017.000076/2020-10
Requerente: TEAM ONE LATIN AMERICA

EDUARDO DE ARAÚJO NEPOMUCENO

SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

PORTARIA Nº 8, DE 17 DE JANEIRO DE 2020

Revoga a Portaria nº 2, de 3 de janeiro de 2020,
que dispõe, cria e institui o Grupo de Resposta a
Desastres (GRD).

O SECRETÁRIO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SUBSTITUTO, no uso
das atribuições que lhe conferem o art. 23, do Decreto nº 9.662, de 1º de janeiro de
2019, e tendo em vista o dispositivo no art. 18, da Portaria Ministerial SE nº 2.017,
de 12 de dezembro de 2019, no inciso X, art. 3º e no art. 5º da Lei nº 11.473, de
10 de maio de 2007, e no art. 3º da Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012,
resolve:

Art. 1º Revogar a Portaria nº 2, de 3 de janeiro de 2020, publicada no
Diário Oficial da União em: 08 de janeiro de 2020, Edição: 5, Seção: 1, Página: 29.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FREIBERGUE RUBEM DO NASCIMENTO

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA
SUPERINTENDÊNCIA-GERAL

DESPACHOS DE 17 DE JANEIRO DE 2020

Nº 53 - Ato de Concentração nº 08700.006161/2019-40. Requerentes: Terra Verde Holding
S.A. e Produtec Comércio e Representações Ltda. Advogados: Renata Fonseca Zuccolo
Giannella, Maria Luiza de Miranda Geraldi e outros. Decido pela aprovação sem restrições.

N° 54 - Ato de Concentração nº 08700.005745/2019-06. Requerentes: E2E S.A. e Resource
Efficiency Brasil Fundo de Investimento em Participações I - Multiestratégia. Advogados: Barbara
Rosenberg, Guilherme Favaro C. Ribas e outros. Decido pela aprovação sem restrições.

ALEXANDRE CORDEIRO MACEDO
Superintendente-Geral

R E T I F I C AÇ ÃO

No Despacho nº 48, publicado no DOU nº 10, de 15 de janeiro de 2020, Seção
1, páginas 28, onde se lê: "Ato de Concentração nº 08700.006204/2019-97. Requerentes:
BR Malls Participações S.A., Hedge Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário e
Biton Empreendimentos e Participações Ltda. Decido pela aprovação sem restrições.", leia-
se: "Ato de Concentração nº 08700.006204/2019-97. Requerentes: BR Malls Participações
S.A., Hedge Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário e Biton Empreendimentos e
Participações Ltda. Advogados: Renata Zuccolo e Matheus Martins. Decido pela aprovação
sem restrições".

Ministério de Minas e Energia

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA
SECRETARIA EXECUTIVA DE LEILÕES

DESPACHO Nº 130, DE 17 DE JANEIRO DE 2020

O PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - CEL DA AGÊNCIA
NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso de suas atribuições regimentais, com
fundamento na Nota Técnica nº 2, de 16 de janeiro de 2020, e o que consta no Processo
nº 48500.001756/2019-80, decide a) não conhecer do Recurso Administrativo interposto
por Hidrovias do Brasil - Vila do Conde S.A., haja vista que interposto perante órgão
incompetente, b) suspender a habilitação do Consórcio Novo Tempo Barcarena até que a
Empresa de Pesquisa Energética - EPE se pronuncie quanto ao Recurso Administrativo, e c)
encaminhar à EPE, para análise e manifestação, cópia do Recurso Administrativo e das
contrarrazões apresentadas pelo Consórcio Novo Tempo Barcarena.

ANDRÉ PATRUS AYRES PIMENTA

DESPACHO Nº 132, DE 17 DE JANEIRO DE 2020

O PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso das atribuições conferidas pela Portaria nº 6.012,
de 17 de setembro de 2019, considerando o que consta do Processo nº 48500.001756/2019-80, decide pela habilitação das seguintes proponentes vencedoras do Leilão de Geração
nº 4/2019-ANEEL (A-6 de 2019), sem prejuízo da análise dos documentos de habilitação das demais vencedoras do certame:

. Tipo Empreendimento Proponente Vencedora CNPJ

. 1 EO L Jandaíra I Consórcio Jandaíra I Geração Copel Geração e Transmissão S.A. (99,90%) 04.370.282/0001-70

. Cutia Empreendimentos Eólicos S.A. (0,10%) 10.979.076/0001-64

. 2 EO L Jandaíra II Consórcio Jandaíra II Geração Copel Geração e Transmissão S.A. (99,90%) 04.370.282/0001-70

. Cutia Empreendimentos Eólicos S.A. (0,10%) 10.979.076/0001-64

. 3 EO L Jandaíra III Consórcio Jandaíra III Geração Copel Geração e Transmissão S.A. (99,90%) 04.370.282/0001-70

. Cutia Empreendimentos Eólicos S.A. (0,10%) 10.979.076/0001-64

. 4 EO L Jandaíra IV Consórcio Jandaíra IV Geração Copel Geração e Transmissão S.A. (99,90%) 04.370.282/0001-70

. Cutia Empreendimentos Eólicos S.A. (0,10%) 10.979.076/0001-64

. 5 UFV Gameleira 1 Consórcio Gameleira Geradora de Energia Gameleira Ltda.(0,01%) 28.539.293/0001-07

. 6 UFV Gameleira 2

. 7 UFV Gameleira 3 Canadian Solar INC (99,99%) 16.968.044/0001-40

. 8 UFV Gameleira 4

. 9 PCH Fazenda do Salto AT&T Energia S.A. 07.852.914/0001-20

. 10 UTE Prosperidade II Imetame Termelétrica Ltda. 23.857.764/0001-01

. 11 UTE Univalem Bioenergia Univalem Ltda. 18.753.150/0001-31

. 12 UTE MC2 Nova Venécia 2 Parnaíba II Geração de Energia S.A. 14.578.002/0001-77

. 13 UTE São Martinho Bioenergia São Martinho S.A. 51.466.860/0001-56

ANDRÉ PATRUS AYRES PIMENTA

SUPERINTENDÊNCIA DE CONCESSÕES E AUTORIZAÇÕES DE GERAÇÃO

DESPACHO Nº 116, DE 16 DE JANEIRO DE 2020

Processos nº: nº 48500.003063/2019-21, 48500.003064/2019-76, 48500.003065/2019-11 e
48500.003066/2019-65. Interessado: Seleção Serviço de Engenharia Ltda. Decisão: Alterar a
titularidade das UFV Seleção 1, CEG nº UFV.RS.CE.044871-0.01, UFV Seleção 2, CEG nº
UFV.RS.CE.044872-9.01, UFV Seleção 3, CEG nº UFV.RS.CE.044873-7.01 e UFV Seleção 4,
CEG nº UFV.RS.CE.044874-5.01, da empresa Paes Neves Serviços de Energia Ltda., para a
empresa Seleção Serviços de Engenharia Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº
35.489.898/0001-98. A íntegra deste Despacho consta dos autos e estará disponível em
www.aneel.gov.br/biblioteca.

RENATO MARQUES BATISTA
Superintendente Adjunto

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TARIFÁRIA

DESPACHO Nº 114, DE 16 DE JANEIRO DE 2020

Processo nº 48500.000300/2019-01. Interessados: UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA

S.A. e Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS. Decisão: Publicar as Tarifas de Uso

do Sistema de Transmissão aplicáveis à UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A, na

modalidade consumo, no ponto de conexão da SE Campos 345 kV com vigência entre

1º de julho de 2019 e 30 de junho de 2020. A íntegra deste Despacho consta dos

autos e estará disponível em www.aneel.gov.br/biblioteca.

CLAÚDIO ELIAS CARVALHO

Superintendente Adjunto
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