
 

 

À AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL 

AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO DA ANEEL 

Ref.: Despacho nº 898/2020 e Nota Técnica Nº 17/2020-CEL/ANEEL- 

Leilão ANEEL nº 04/2019 (A-6 de 2019) - Habilitação do Consórcio Barcarena 

(CELBA – Centrais Elétricas Barcarena S.A., OAK Participações Ltda., Golar 

Power Brasil Participações S.A. e BEP Brazilian Energy Participações S.A.) 

HIDROVIAS DO BRASIL – VILA DO CONDE S.A., sociedade 

por ações, com sede no Estado do Pará, Município de Barcarena, na Avenida Verde e 

Branco s/n, Itupanema, CEP 68.445-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 

13.574.672/0001-52 (“Hidrovias” ou “Recorrente”), vem, por seus advogados que a 

presente subscrevem (doc. 01), com fundamento no art. 109, inciso I, alínea “a”1, da 

Lei Federal nº 8.666/1993 (“Lei de Licitações”), no item 17.12 do edital do Leilão de 

Geração nº 4/2019-ANEEL (“Edital”), no Despacho nº 898/20203 (“Despacho 898”) 

da Comissão Especial de Licitação da Agência Nacional de Energia Elétrica (“CEL”) e 

na Portaria ANEEL nº 6.012/20194, interpor  

                                           
1 “Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem: I - recurso, no prazo 
 de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de: a) habilitação 
 ou inabilitação do licitante;”. 
2 “17.1 Dos atos da CEL caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da respectiva publicação. 
 17.1.1 No caso de interposição de recurso contra o Relatório de Análise dos Documentos de 
 HABILITAÇÃO, será publicado Relatório de Análise de Recursos no SITE DA ANEEL”. 
3 Disponível em: http://www2.aneel.gov.br/cedoc/dsp2020898.pdf. Acesso em: 20.4.2020. 
4 Disponível: http://www2.aneel.gov.br/cedoc/prt20196012.pdf. Acesso em: 20.4.2020. 

Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 4BCFC8200054A815
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.

Número: 48513.012842/2020-00



 

 2 
 

GED - 4815171v13 - 108001.12 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

em face da decisão proferida por esta D. CEL que habilitou, por meio da Despacho nº 

898, o consórcio integrado por CELBA – Centrais Elétricas Barcarena S.A. (1%), OAK 

Participações Ltda. (24,75%), Golar Power Brasil Participações S.A. (49,5%) e BEP 

Brazilian Energy Participações S.A. (24,75%) (“Consórcio Barcarena” ou 

“Consórcio”), no âmbito do Leilão ANEEL nº 4/2019 (“Leilão”). 

Assim, requer-se o recebimento do presente RECURSO 

ADMINISTRATIVO na forma do art. 109, §2º5, da Lei de Licitações e no item 17 do 

Edital, atribuindo-se imediato efeito suspensivo à decisão administrativa veiculada 

no Despacho nº 898/2020 (“Decisão”), e o seu processamento na forma prevista na 

Lei Federal 109, §4º6, e na Lei Federal nº 9.784/1999 (“Lei de Processo 

Administrativo” ou “LPA”), a fim de que, em sede de juízo de retratação, seja 

integralmente reconsiderada a Decisão por essa D. CEL para inabilitar o Consórcio, 

ou, alternativamente, caso assim não entenda esta D. CEL, requer-se desde já a 

remessa deste RECURSO ADMINISTRATIVO à digna autoridade superior (no caso, 

a Diretoria desta D. ANEEL), na forma prevista no art. 109, §4º, da Lei de Licitações, 

no art. 56, §1º7, da LPA e no item 17.58 do Edital. 

Nestes termos, 
Pede deferimento. 

São Paulo, 08 de maio de 2020. 

 

Rodnei Iazzetta 
OAB/SP nº 137.982 

 
Pedro Henrique Mendes de Castro 

OAB/SP nº 311.760 

 

                                           
5 “Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem: (...) §2º O recurso 
 previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I deste artigo terá efeito suspensivo, podendo a autoridade 
 competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto 
 eficácia suspensiva aos demais recursos”. 
6 “Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem: (...) §4º O recurso será 
 dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá 
 reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, 
 devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias 
 úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.” 
7 “Art. 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e de mérito. §1º 
 O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de 
 cinco dias, o encaminhará à autoridade superior”. 
8 “17.5 À Diretoria da ANEEL cabe a decisão quanto aos recursos contra os atos da CEL, quando esta 
 mantiver, parcial ou totalmente, a decisão recorrida.” 
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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO DA ANEEL 

LEILÃO A-6 DE 2019 (LEILÃO Nº 4/2019 – PROC. Nº 48500.001756/2019-80) 

RECORRENTE: HIDROVIAS DO BRASIL – VILA DO CONDE S.A. 

RECORRIDO: CONSÓRCIO BARCARENA 

1. A Recorrente vem, tempestiva e respeitosamente à 

presença de Vossa Senhoria, apresentar as razões de fato e de direito que 

fundamentam o presente RECURSO ADMINISTRATIVO com o objetivo de 

demonstrar o não atendimento, pelo Consórcio, das condições de participação previstas 

no item 2.3 do Edital, considerando o descumprimento do Edital, da Portaria do 

Ministério de Minas e Energia nº 102, de 12 de março de 2016 (“Portaria 102”) e, 

ainda, das Instruções para Cadastramento e Habilitação Técnica da EPE (“Instruções 

EPE”), editadas em obediência à Portaria 102, bem como do não atendimento de 

requisitos para habilitação de que trata a seção 11 do Edital, notadamente: (i) do 

requisito de qualificação técnica previsto no item 11.9.3 do Edital; (ii) do requisito 

qualificação econômico-financeira de comprovação de patrimônio líquido mínimo 

previsto no item 11.8.2.4 do Edital; (iii) do requisito de regularidade fiscal previsto no 

item 11.7.4 do Edital; e, ainda, (iv) do requisito previsto no item 14.3, em razão da 

manifesta nulidade do termo de consórcio apresentado pelo Consórcio (“Termo de 

Consórcio”). 

2. Nesse contexto, a participação do Consórcio no Leilão não 

pode ser convalidada por essa D. ANEEL. A Decisão, consoante abordado em maior 

detalhamento no item III deste RECURSO ADMINISTRATIVO, merece ser 

Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 4BCFC8200054A815
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.

Número: 48513.012842/2020-00



 

 2 
 

GED - 4815171v13 - 108001.12 

integralmente reformada, a fim de inabilitar o Consórcio, sob pena de afronta 

ao princípio da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, 

expressamente previstos no caput do art. 3º da Lei de Licitações, maculando, assim, 

de nulidade de pleno direito todos os atos da CEL e da ANEEL relativos ao Leilão 

subsequentes à Decisão. 

I. DO CABIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO E 

SUA TEMPESTIVIDADE 

3. Em 25.3.2020, foi publicada no Diário Oficial da União 

(“DOU”) a Portaria ANEEL nº 6.310, de 24 de março de 2020, dispondo sobre a 

suspensão de todos prazos processuais no âmbito da referida Agência. 

4. O art. 2º da Portaria ANEEL nº 6.310 estipulou o prazo de 

suspensão de 30 (trinta) dias consecutivos, ou seja, até 23.4.2020. 

5. Assim, verifica-se que a ANEEL se valeu do disposto no art. 

679 da LPA, suspendendo integralmente os prazos processuais no âmbito da referida 

autarquia. 

6. É importante destacar que o parágrafo único do art. 2º da 

Portaria ANEEL nº 6.310/2020 expressamente ressalvou, durante o prazo de suspensão, 

a publicação de novas decisões da ANEEL. Confira-se: 

“Art. 2º Suspender, por 30 (trinta) dias, os prazos processuais dos 

processos no âmbito da ANEEL. 

Parágrafo único. Mesmo durante a suspensão dos prazos processuais, as 

decisões da ANEEL continuarão a ser publicadas normalmente nos meios 

oficiais.” (Grifo nosso) 

7. Posteriormente, em 31.3.2020, ou seja, após a edição 

da Portaria ANEEL nº 6.310/2020 e a consequente suspensão integral de 

prazos processuais no âmbito da ANEEL, foi publicado no DOU o Despacho 898, 

veiculando a Decisão. Confira-se, nesse sentido, a íntegra da Decisão: 

                                           
9  “Art. 67. Salvo motivo de força maior devidamente comprovado, os prazos processuais não se 
 suspendem”. 
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8. Na forma do item 17.110 do Edital, em consonância com 

o art. 109, inciso I, alínea “a”11 da Lei de Licitações, o prazo para interposição de recurso 

administrativo em face da decisão de habilitação é de 5 (cinco) dias úteis. 

9. Todavia, considerando o já transcrito caput art. 2º da 

Portaria nº 6.310/2020, avulta-se inequívoca a sua abrangência em relação a todo e 

qualquer processo administrativo em tramitação no âmbito da ANEEL, incluindo 

aqueles relativos a licitações públicas conduzidas pela referida Agência, tal como o 

próprio Leilão. Não obstante o exposto, a Recorrente, diligentemente, buscou 

confirmação de entendimento com o Presidente da CEL, o qual, prontamente, 

confirmou a aplicabilidade da suspensão do prazo recursal do Leilão em razão do 

referido normativo (doc. 02). 

10. Não é demais destacar que, durante o prazo de 

suspensão previsto na Portaria nº 6.310/2020, não há que falar em deflagração de 

prazo processual relativos a atos decisórios da ANEEL editados e publicados 

posteriormente à referida Portaria, sob pena de violação das regras processuais e do 

princípio da segurança jurídica. 

                                           
10 “17.1 Dos atos da CEL caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da respectiva 
 publicação”. 
11 “Art. 109.  Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem: I - recurso, no prazo 
 de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de: a) habilitação 
 ou inabilitação do licitante;” 

Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 4BCFC8200054A815
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11. Ou seja, na hipótese de prazo processual que tenha se 

iniciado anteriormente à publicação da Portaria nº 6.310/2020 (25.3.2020), o prazo fica 

suspenso, aplicando-se, a partir do dia 24.4.2020, o prazo remanescente àquele já 

transcorrido. De outro lado, para decisões administrativas publicadas após publicação 

da Portaria nº 6.310/2020, a contagem do prazo processual é deflagrada a partir de 

24.4.2020. Há que aplica, por analogia, em relação ao início do prazo de interposição, 

o disposto no art. 66, §1º, da LPA e o art. 22412 do Código de Processo Civil. 

12. Nesse contexto, considerando a já mencionada 

suspensão de prazos vigente até 24.4.202013, tem-se que o prazo recursal teria início 

apenas em 25.4.2020. 

13. Ocorre que, em 24.4.2020, foi publicada no DOU a 

Portaria ANEEL nº 6.354/2020, editada em 20.4.2020, que altera o caput do art. 2º da 

Portaria nº 6.310/2020 com a finalidade de prorrogar a suspensão de prazos 

processuais no âmbito da ANEEL até o dia 3.5.2020 (domingo). 

14. Assim, tem-se que o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a 

interposição do presente RECURSO ADMINISTRATIVO, que seria deflagrado em 

24.4.2020, somente se iniciou em 4.5.2020, encerrando-se, portanto, no dia 

8.5.2020. 

15. Dessa forma, indubitavelmente, protocolado nesta data, 

o RECURSO ADMINISTRATIVO é manifestamente tempestivo, devendo ser recebido 

e conhecido por esta D. CEL, bem como processado nos exatos termos da Lei de 

Licitações e da LPA. 

II. DOS FATOS 

16. No âmbito de suas atribuições, o Ministério de Minas de 

Energia (“MME”) editou a Portaria nº 222/2019, dispondo sobre as diretrizes para a 

realização do Leilão. 

                                           
12 “Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo 
 o dia do vencimento. § 1º Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro 
 dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado 
 depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2º Considera-se como 
 data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça 
 eletrônico. § 3º A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da 
 publicação.” 
13 Confira-se, nesse sentido, a posição do Diretor responsável pela relatoria da Portaria ANEEL nº 
6.354/2020: “(...) 5. A Portaria nº 6.310/2020 foi publicada no dia 25 de março de 2020 e suspendeu os 
prazos processuais no âmbito da ANEEL por um período inicial de 30 dias, assim a suspensão se 
encerraria no próximo dia 24 de abril” (NUP 48576.000076/2020-00). 

Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 4BCFC8200054A815
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17. Em consonância com o Decreto nº 5.163/2004, foi 

estipulado pelo MME o cronograma do Leilão, inclusive no que tange à fase de análise 

e habilitação técnica dos empreendimentos pela EPE. O Edital foi publicado em 

16.9.2020 e a sessão pública de lances do Leilão foi agendada, então, para 18.10.2019. 

18. O item 2 do Edital estabeleceu, de forma clara, as 

condições de participação e as hipóteses de impedimento para participação do Leilão. 

Confira-se, nesse sentido, o item 2.3 do Edital: 

“2.3 Poderão participar deste LEILÃO, como VENDEDORAS, desde que 

satisfaçam plenamente as disposições do Edital e da legislação em 

vigor, e seu(s) empreendimento(s) possua(m) Cadastramento e 

Habilitação Técnica pela EPE, conforme Portaria MME nº 222/2019 e suas 

alterações:” (Grifo nosso) 

19. Em 2.10.2019, a EPE divulgou, em seu sítio eletrônico14, 

informe técnico contendo a consolidação dos dados da habilitação técnica dos 

empreendimento cadastrados para o Leilão, apresentando informações sobre “o total 

de empreendimentos habilitados divididos por fonte e por estado, além de alguns 

aspectos relevantes sobre o processo de análise realizado pela EPE”. 

20. Importante ressalvar que, no âmbito do informe técnico, 

por razões de índole concorrencial, não houve qualquer divulgação em relação aos 

empreendimentos (e seus respectivos titulares), cuja habilitação técnica teria sido 

deferida pela EPE, na forma prevista na Portaria 102 e nas instruções da EPE15 para 

cadastramento disponíveis em seu sítio eletrônico. Ou seja, o conhecimento acerca dos 

participantes do Leilão apenas foi possível após a realização da sessão pública de 

lances. Da mesma forma, também não houve qualquer divulgação em relação à 

documentação apresentada pelos empreendedores à EPE para fins de cadastro. Este 

fato, aliás, foi reconhecido pela própria CEL no âmbito da Nota Técnica nº 02/202016: 

“12. Registra-se que os resultados da habilitação técnica dos projetos 

cadastrados para o Leilão nº 4/2019-ANEEL (Leilão A-6/2019) divulgada 

pela EPE em 2 de outubro de 2019, para incentivar a competição no 

Certame, apenas registrou o total habilitado por estado, por fonte, o 

número de projetos e a oferta (MW), sem, contudo, nominar os projetos 

                                           
14 Disponível em: http://www.epe.gov.br/pt/imprensa/noticias/informe-tecnico-apresenta-resultados-da-
 habilitacao-tecnica-para-o-leilao-a-6-de-2019. Acesso em: 31.1.2020. 
15 Disponível em: http://www.epe.gov.br/pt/leiloes-de-energia/leiloes/instrucoes-para-cadastramento. 
 Acesso em: 31.1.2020. 
16 NUP 48577.000110/2020-00. 

Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 4BCFC8200054A815
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habilitados. Dessa maneira, a Recorrente não teria como interpor recurso 

contra a habilitação do projeto naquele momento.” 

21. Em 18.10.2020, consoante determinado pelo MME, foi 

realizada a sessão de lances do Leilão, tendo o Consórcio figurado entre os vencedores 

para empreendimentos termelétricos que negociaram energia no produto 

disponibilidade. 

22. Consoante informações disponíveis no processo 

administrativo do Leilão (proc. nº 48500.001756/2019-80), o Consórcio teria figurado 

como vendedor dentre os 3 (três) empreendimentos termelétricos movidos a gás 

natural que venceram o Leilão, logrando comercializar nada menos do que 76,7%17 

(setenta e sete vírgula sete por cento) do montante total de energia 

referente ao produto disponibilidade. 

23. Somente nessa ocasião, portanto, a Recorrente teve 

certeza que a UTE, projetada indubitavelmente para se situar no interior do 

Porto Organizado de Vila do Conde (“Porto Organizado”), teria sido habilitada 

tecnicamente pela EPE. 

24. Considerando as irregularidades previamente 

identificadas em relação à regularidade da comprovação fundiária e ao licenciamento 

ambiental da usina termelétrica do Consórcio (“UTE”), a Hidrovias, como destacado 

anteriormente, interpôs recurso administrativo em face do resultado do Leilão 

perante esta D. ANEEL18, suscitando, em apertada síntese, o desatendimento, pela UTE, 

de uma das principais exigências constantes do art. 4º, §3º19, da Portaria 102 e das 

Instruções EPE para habilitação técnica de empreendimentos, qual seja, o 

atendimento dos requisitos para a efetiva comprovação do direito de utilizar 

e dispor do local de implantação da UTE por todo o prazo de suprimento 

previsto no respectivo CCEAR. A Recorrente, igualmente, suscitou que, sem 

qualquer prejuízo à manifesta ofensa ao art. 102, §3º, inciso II, das Instruções EPE, a 

licença ambiental prévia emitida em favor da UTE era nula, de modo a infringir o 

                                           
17 Do total de 162.736.334,400 MWh comercializados no produto disponibilidade, a UTE logrou 
 comercializar cerca de 124.846.336,800. 
18 NUP 48513.030715/2019-00. 
19  “Art. 4º Os empreendedores que pretenderem propor a inclusão dos aproveitamentos ou projetos 
 registrados na ANEEL nos leilões, de que trata o art. 1º, deverão requerer o cadastro para obtenção da 
 Habilitação Técnica dos respectivos empreendimentos à EPE, em conformidade com os requisitos 
 estabelecidos nesta Portaria e nas instruções da EPE, publicadas no sítio eletrônico - www.epe.gov. br. 
 (...) § 3º Para fins de Habilitação Técnica, no momento da solicitação do Cadastramento, os 
 empreendedores deverão protocolar os seguintes documentos, para empreendimentos a partir de 
 quaisquer das fontes: (...) II -comprovante do direito de usar ou dispor do local a ser destinado ao 
 empreendimento de geração, exceto para PCH e UHE”. 

Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 4BCFC8200054A815
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disposto no art. 102, §3º, inciso VIII, da mesma Portaria, haja vista que, para a 

obtenção da referida licença, se fazia necessária a demonstração de regularidade 

fundiária do referido empreendimento de geração, o que, como amplamente 

demonstrado, jamais ocorreu. 

25. Como amplamente demonstrado no recurso 

administrativo interposto pela Recorrente perante esta D. ANEEL em 25.10.2019, e 

conforme será apresentado em maior detalhamento neste RECURSO 

ADMINISTRATIVO, a CELBA – Centrais Elétricas Barcarena S.A. (“CELBA”) se limitou 

a apresentar, no processo administrativo de obtenção de licença ambiental prévia da 

UTE perante a Secretaria de Estado do Meio Ambiental e Sustentabilidade do Pará 

(“SEMAS”), um protocolo de intenções (“Protocolo de Intenções”) (doc. 03) 

celebrado com a Companhia Docas do Pará (“CDP”) em 15.5.2017 e que não confere 

à CELBA qualquer direito de uso em relação à área de implantação da UTE. 

26.  Note-se, todavia, que a vigência do referido Protocolo 

de Intenções se encerrou em 15.5.201820, anteriormente, portanto, ao início do 

procedimento de habilitação técnica de empreendimentos pela EPE21 e à concessão da 

licença prévia à UTE pela SEMAS. 

27. A perda de vigência do Protocolo de Intenções e a 

necessidade de licitação para a outorga de uso de área portuária, aliás, foi 

confirmado posteriormente pela própria CDP (doc. 04) no ofício DIRPRE nº 

672/2019 em resposta a solicitação de informação da Recorrente, nos seguintes 

termos: 

“Reporto-me ao expediente da Hidrovias do Brasil-Vila do Conde S.A. 

referente a formalização de um protocolo de intenções entre a CELBA e a 

Companhia Docas do Pará, cujo objetivo são esforços entre as partes para 

o desenvolvimento de análise e estudos, com o escopo de haver a 

concessão de uso de área sem o devido processo licitatório. 

Destarte, registramos que a Companhia Docas do Pará é uma empresa 

pública e está adstrita as normas legais vigentes, portanto não pode se 

abster de realizar procedimento licitatório para arrendamento de 

áreas portuárias, conforme art. 4º da Lei nº 12.815/2013. 

                                           
20 Consoante a cláusula 4.1 do referido instrumento: “4.1. As intenções ora acordadas vigorarão pelo prazo 
 de um ano e podem ser prorrogadas por manifestação expressa das Partes”. 
21 O art. 3º, §1º, da Portaria MME nº 222/2019 dispôs que a documentação dos empreendedores deveria 
 ser protocolada perante a EPE até o dia 17 de maio de 2019. 
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(...) 

A guisa de arremate, esclarecemos que tratou de um protocolo de 

intenções sem nenhum privilégio ou destinação de área, cuja 

vigência perdurou por 1 (um) ano, somente com intuito de 

disponibilizar dados técnicos e materiais para desenvolvimento 

do citado estudo, respeitado a legislação portuária vigente”. (Grifo 

nosso) 

28. Em 8.11.2019, o Consórcio apresentou a esta D. ANEEL 

as suas contrarrazões em face do recurso interposto pela Recorrente 

(“Contrarrazões”)22, buscando, sem qualquer êxito, afastar as ilegalidades 

suscitadas pela Recorrente. Nessa oportunidade, o Consórcio anexou às suas 

Contrarrazões extensa documentação, novamente com o intuito de induzir em erro 

tanto a ANEEL quanto a EPE e esconder o óbvio: a ausência de regularidade fundiária 

da UTE, e consequente não atendimento dos requisitos formais para comprovação 

do direito de usar e dispor do local onde será implantado o empreendimento 

por todo o prazo de suprimento do CCEAR, elemento essencial não apenas 

para sua habilitação técnica quanto para a participação no Leilão, tendo em 

vista que o item 2.3 do Edital condiciona a participação no Leilão ao cumprimento da 

legislação e regulamentação aplicáveis, o que inclui, necessariamente, a 

Portaria 102 e as Instruções EPE. 

29. Como linha argumentativa principal, o Consórcio afirmou 

que a comprovação do “direito de usar e dispor” constante da Portaria 102 e das 

Instruções EPE, ao contrário do alegado pela Recorrente, não teria ocorrido por meio 

do Protocolo de Intenções, mas sim por meio de outros documentos, incluindo uma 

declaração adicional emitida pela CDP de reserva de área no Porto Organizado 

(“Declaração CDP”). 

30. Tais documentos, todavia, consoante se 

demonstrará oportunamente e em maiores detalhes no item III deste 

RECURSO ADMINISTRATIVO, não atendem à Portaria 102 e tampouco às 

exigências do item 5.11 das Instruções EPE para fins de comprovação do 

direito de usar e dispor do local onde será implantado o empreendimento por 

todo o prazo de suprimento, assim como não foram capazes de afastar o 

cenário fático e jurídico apresentado pela Recorrente. 

                                           
22 NUP 48513.031824/2019-00. 

Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 4BCFC8200054A815
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31. Dentre os documentos anexados pelo Consórcio às 

Contrarrazões, verifica-se a existência de recurso administrativo interposto pela CELBA 

perante a EPE (anexo 11 às Contrarrazões), indicando que a UTE já teria sido 

inicialmente (e de maneira acertada, diga-se de passagem) inabilitada pela 

EPE pelo mesmo motivo suscitado pela Hidrovias, qual seja, a ausência de 

qualquer comprovação em relação ao direito de usar e dispor do local de 

implantação da UTE. Confira-se excerto do documento em questão: 

“A CELBA (...) vem (...) interpor: RECURSO ADMINISTRATIVO em face do 

Ofício nº 0806/EPE/2019, de 26.8.2019 (...) por meio do qual a Recorrente 

foi informada a respeito de decisão proferida por essa D. Empresa de 

Pesquisa Energética (...) a respeito da inabilitação do Projeto para fins de 

participação no Leilão de Energia A-6/2019 (...)  

1.5. Por meio do Ofício EPE, a Recorrente foi informada por essa D. EPE 

acerca da inabilitação técnica do Projeto no âmbito do Leilão, em virtude 

de suposta irregularidade, por parte da CELBA, na comprovação de seu 

direito de usar e dispor do imóvel em que será instalado o Projeto.” 

32. De posse do recurso administrativo interposto pela 

Recorrente em 25.10.2020, a CEL, com base em parecer23 da Procuradoria Federal junto 

à ANEEL (“Procuradoria”), proferiu o já mencionado Despacho 13024, decidindo, em 

síntese: (i) pelo não conhecimento do recurso administrativo interposto pela 

Recorrente, considerando a competência da EPE para analisar e decidir acerca da 

habilitação técnica dos empreendimentos de geração; (ii) pela suspensão da 

habilitação do Consórcio até o pronunciamento da EPE; e, ainda, (iii) pela remessa à 

EPE, para análise e manifestação, do recurso administrativo interposto pela Hidrovias e 

das contrarrazões apresentadas pelo Consórcio. 

33. Em face do Despacho 130, o Consórcio interpôs, perante 

essa D. CEL, em 27.1.2020, recurso administrativo, requerendo, em síntese, a 

revogação do trecho do Despacho 130 que determinava a suspensão “da habilitação 

do Consórcio Novo Tempo Barcarena até que a Empresa de Pesquisa Energética – EPE 

se pronuncie quanto ao Recurso Administrativo”. 

34. Após análise do recurso administrativo interposto pelo 

Consórcio, a CEL, reconsiderando parcialmente os termos do Despacho 130, proferiu o 

Despacho nº 232/2020, decidindo: (i) conhecer do recurso administrativo interposto 

                                           
23 PARECER n. 00005/2020/PFANEEL/PGF/AGU - NUP 48516.000069/2020-00. 
24 Disponível em: http://www2.aneel.gov.br/cedoc/dsp2020130.pdf. Acesso em: 20.4.2020. 
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pela CELBA e, no mérito, dar provimento ao referido recurso para anular a suspensão 

de habilitação do Consórcio; (ii) anular de ofício o item “c” do Despacho 130, que 

determinava a oitiva da EPE acerca do recurso administrativo interposto pela Hidrovias; 

e, como já mencionado anteriormente, (iii) devolver à Recorrente o prazo recursal 

perante a EPE. 

35. Em 7.2.2020, nos termos do Despacho nº 232/2020, a 

Recorrente interpôs recurso administrativo perante EPE para questionar a habilitação 

técnica da UTE. Ato subsequente, a Recorrente protocolou, perante essa D. CEL, inteiro 

teor do referido recurso administrativo25, a fim de dar-lhe ciência sobre o exercício da 

faculdade de recorrer. 

36. Em 27.2.2020, a EPE encaminhou à Recorrente o ofício 

nº 0156/2020/DEE/EPE (doc. 05), dando ciência sobre o indeferimento do recurso 

administrativo interposto pela Recorrente. Anexa à comunicação, a EPE encaminhou a 

íntegra da decisão administrativa proferida, a qual, todavia, não analisou, com a 

profundidade adequada, os (graves) argumentos e as provas documentais 

apontadas pela Recorrente para invalidar integralmente a habilitação 

técnica da EPE, os quais serão detalhadamente apontados nos tópicos 

subsequentes do presente RECURSO ADMINISTRATIVO com a finalidade de 

comprovar que o Consórcio não atendeu à condição de participação prevista 

no item 2.3 do Edital, devendo, portanto, ser inabilitado por essa D. CEL. 

37. Em relação à comprovação do direito de usar e dispor do 

local de implantação da UTE por todo o prazo de vigência do suprimento, a EPE 

novamente realizou análise perfunctória, limitando-se a elencar novamente os 

documentos apresentados pelo Consórcio26 (e individualmente analisados e combatidos 

no recurso administrativo), sem qualquer análise técnica e objetiva dos referidos 

                                           
25 48513.004148/2020-00. 

26 Confira-se o seguinte trecho da Decisão EPE: “3. Em relação à comprovação do Direito de Usar e Dispor 
 do Local onde será instalado o empreendimento, cumpre informar que foram encaminhados para análise 
 da EPE os seguintes documentos: a. Declaração do Direito de Usar ou Dispor do Local da Instalação da 
 Central Geradora (...); b. Certidão emitida pelo Registro Geral de Imóveis referente ao imóvel de 
 matrícula nº 6625 (...) Conforme registro R-1 da referida certidão, o imóvel de matrícula nº 6625 é de 
 propriedade da empresa de Portos do Brasil S/A (...); c. Declaração para fins de Participação no leilão 
 de Energia Nova, denominado LEN A-6/2019, firmada pela Companhia Docas do Pará – CDP (...), 
 atestando: “que foi reservada uma área com cerca de 300.000 m² dentre da área de apoio do Porto de 
 Vila do Conde para instalação da Usina Termoelétrica denominada “Novo Tempo Barcarena”, a qual 
 está inserida na área portuária do PVC (...); d. Nota Devolutiva emitida pelo Cartório de Único Ofício de 
 Barcarena, datada de 30.8.2019, contendo a negativa do Oficial em registrar a “Declaração para fins de 
 Participação no Leilão de Energia” (...); e. Cópia da publicação, no Diário Oficial da União do dia 
 26.4.2018, do Extrato de Autorização emitido pela Companhia Docas do Pará em favor de CELBA – 
 Centrais Elétricas Barcarena S.A., cujo objeto é a implantação de unidade de regaseificação e de usina 
 termoelétrica no Porto de Vila do Conde, com fundamento na Lei nº 12.815/2013”.  

Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 4BCFC8200054A815
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documentos e sem analisar os argumentos minuciosamente aduzidos pela Recorrente, 

concluindo ter sido “comprovado que o empreendedor detém o direito de usar e dispor 

do imóvel onde será instalado o empreendimento”. Tal análise, todavia, não merece 

prosperar! 

38. Note-se que, para justificar a decisão de regularidade da 

habilitação técnica da UTE, a EPE aduziu, de maneira bastante genérica, que as regras 

para cadastramento e habilitação técnica teriam sido interpretadas de modo a ampliar 

a participação e a competitividade do Leilão, possibilitando a oferta de propostas mais 

vantajosas. Confira-se, nesse ponto, o seguinte trecho da decisão da EPE: 

 

39. Novamente, o argumento genérico utilizado não merece 

prosperar, denotando, inclusive, a flexibilização de requisitos obrigatórios para a 

habilitação técnica da UTE. Não é demais destacar, todavia, que o Leilão possui 

inúmeras etapas e regras justamente para promover a segurança jurídica e estabilidade 

regulatória e setorial, de modo a afastar proponentes aventureiros e análises subjetivas. 

A flexibilização indevida das regras cuidadosamente estipuladas ex-ante, em 

atendimento à Portaria 102 e em detrimento do princípio da legalidade, não merece 

prosperar. 

40. A Portaria 102 e as Instruções EPE eram claras no sentido 

da necessidade de comprovação do direito de usar e dispor, por todo o prazo de 

suprimento previsto no CCEAR, da área para implantação da UTE mediante 

determinados documentos e requisitos formais que não foram atendidos, não cabendo, 

portanto, qualquer flexibilização em relação a esse ponto.  

41. Também não se pode admitir que a “interpretação da 

regra” não teria gerado qualquer prejuízo aos demais interessados. Isso porque, em 

razão da flexibilização indevida perpetrada pela EPE, houve inequívoco favorecimento 

ao Consórcio, em detrimento de outros vendedores idôneos que atenderam 

integralmente ao disposto na Portaria 102, nas Instruções EPE e, ainda, no Edital. 

42. Frisa-se: tal flexibilização NÃO pode ser admitida em 

processos dessa natureza, sobretudo pelo prejuízo à competitividade, à estabilidade 

Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 4BCFC8200054A815
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
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das regras colocadas ex-ante, à segurança jurídica e, sobretudo, à isonomia entre os 

agentes.  

43. Repisa-se que nenhum dos argumentos apresentados 

pela Recorrente em relação à documentação relativa ao direito de usar e dispor do local 

de implantação da UTE apresentada pelo Consórcio à EPE, conforme abordado no item 

III.1 deste RECURSO ADMINISTRATIVO, foi refutado pela referida empresa estatal, 

não obstante a farta documentação e conjunto de evidências apresentados pela 

Recorrente, demonstrando o inequívoco descumprimento da Portaria 102 e das 

Instruções EPE. 

44. No que tange, por sua vez, à licença ambiental da UTE, 

a EPE limitou-se a destacar que: 

“6. (...) é valida a licença ambiental do empreendimento (...). 

7. A análise acerca da observância, pelos entes públicos emissores dos 

documentos apresentados, dos trâmites legais necessários à sua 

expedição, ultrapassa o escopo fixado pelas instruções e portarias que 

regulam o processo de habilitação dos empreendimentos para os Leilões 

de Energia. Frise-se que os referidos documentos, por serem expedidos 

por entes integrantes da Administração Pública, são dotados de presunção 

de legitimidade. A EPE, como ente da Administração Pública Federal, pode 

tão somente rever, anular ou revogar seus próprios atos, e não os atos 

praticados por outros entes da Administração.” 

45. Novamente, a argumentação apresentada pela D. EPE 

não merece proceder, uma vez que, consoante se demonstrará com maior grau de 

detalhamento no item III.3 deste RECURSO ADMINISTRATIVO, a alegada 

presunção de legitimidade associada à licença ambiental da UTE foi manifestamente 

elidida a partir do momento em que a D. EPE tomou conhecimento acerca das 

inúmeras ilegalidades associadas ao Consórcio e ao referido empreendimento. Não se 

trata, portanto, de revisar ou anular de ofício ato editado por órgão distinto (no caso, 

a SEMAS), mas de reconhecer que sua edição se deu de maneira absolutamente 

irregular, de modo a impedir a sua aceitação pela EPE para fins de habilitação técnica 

da UTE. 

46. O caso é realmente estarrecedor e merece atenção 

por parte desta D. ANEEL! Em síntese, portanto, destaca-se que: (i) é flagrante o 

Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 4BCFC8200054A815
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não atendimento, pelo Consórcio, da Portaria 102 e dos requisitos previstos nas 

Instruções EPE (em especial o seu item 5.11), conforme será amplamente demonstrado 

no presente RECURSO ADMINISTRATIVO; e (ii) à EPE não cabe flexibilizar as 

normas e regras estipuladas para o Leilão, sob pena de prejuízo à segurança jurídica, 

estabilidade regulatória e a isonomia entre os vendedores participantes do Leilão. No 

caso concreto, infelizmente, tal flexibilização indevida acabou por favorecer o Consórcio, 

em detrimento dos demais licitantes. 

47. Vale destacar que, posteriormente à decisão 

proferida pela EPE, foi juntado, no processo administrativo do Leilão, o Ofício nº 

03/2020 CREB-CFOAB, de 16.3.202027, do Sr. Daniel Maciel, Vice-Presidente da 

Comissão de Assuntos Regulatórios do Conselho Federal da OAB (“Ofício OAB”), por 

meio da qual encaminhou a essa D. ANEEL a Carta DIRPRE nº 92/2020, da Companhia 

Docas do Pará. Na referida carta, a CDP respondeu a 3 (três) questionamentos 

formulados pela OAB referentes à suposta área para implantação de usina no Porto 

Organizado, nos termos a seguir transcritos: 

“I – Existência área, dentro do porto organizado da Companhia Docas do 

Estado do Pará – CDP, destinado à instalação (sic) estrutura para geração 

de energia elétrica? 

Sim, em razão de interesses privados manifestados para 

exploração da atividade em nosso Porto Vila do Conde, foi 

justificado instruir processo objetivando alteração do respectivo 

Plano de Desenvolvimento e Zoneamento – PDZ, vigente à época, 

no sento de destinar área compatível com o empreendimento. Tal 

alteração, processada nos termos da legislação que regulamenta 

a matéria, foi autorizada através da Portaria MTPA nº 408/2018, 

a qual foi publicada no DOU de 01 de junho de 2018. 

II – Caso positiva a resposta, questiona se a mesma já foi outorgada? 

Não. A outorga da área será efetuada mediante a realização de 

processo licitatório, cujo Termo de Referência se encontra em 

fase final de elaboração. 

                                           
27 NUP 48513.005263/2020-00. 

Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 4BCFC8200054A815
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III – Caso negativa a resposta, questiono ao Sr. Presidente, se a 

Companhia Docas do Estado do Pará – CDP tem processo licitatório em 

andamento, e se já existem estudos sobre o aproveitamento energético 

na área? 

Como descrito, o Termo de Referência ainda está em elaboração e a 

publicação do correspondente edital está prevista para ocorrer até o mês 

de abril.” (Grifo nosso) 

48. Novamente, portanto, ante a inequívoca resposta da CDP 

de que não há qualquer outorga de cessão de uso sobre a área onde seria 

supostamente implantada à UTE, fica reiterado e mais uma vez evidenciado o que 

a Recorrente tem incansavelmente sustentado desde o início: o Consórcio não 

dispõe (e jamais dispôs) do direito de usar e dispor do imóvel para 

implantação da UTE para todo o prazo de suprimento previsto, infringindo 

frontalmente o disposto na Portaria 102 e nas Instruções EPE e esse fato não 

pode ser desconsiderado pela ANEEL no processo do leilão! 

49. Ainda sobre o Ofício OAB (e a anexa Carta DIRPRE nº 

92/2020), uma vez que o seu recebimento pela ANEEL se caracteriza como fato 

superveniente à Decisão EPE e apto a alterar a Decisão EPE e impactar todas as 

etapas supervenientes do Leilão, entende-se que seria de rigor, inclusive, o seu prévio 

encaminhamento à EPE, para que esta pudesse se manifestar sobre o seu 

esclarecedor teor à luz do disposto na Portaria 102 e nas Instruções EPE. 

Ocorre que, consoante será abordado neste RECURSO ADMINISTRATIVO, o 

processo em questão e as necessidades setoriais não comportam mais delongas, sendo 

certo, ainda, que a ANEEL detém a plena e inequívoca competência necessária para 

inabilitar e desclassificar o Consórcio, sobretudo em razão de eventos supervenientes 

como o Ofício OAB, nos termos do item 18.1.4 do Edital, in verbis: 

“18.1.4 Desclassificar VENDEDORA, se tomar conhecimento de qualquer 

fato que implique a perda do atendimento, por parte desta, das exigências 

de HABILITAÇÃO até a celebração do Contrato de Concessão ou emissão 

da outorga de Autorização.” 

50. Em outras palavras, o Ofício OAB contém elementos 

suficientes para a imediata aplicação do item 18.1.4 do Edital, a fim de excluir 

definitivamente o Consórcio do Leilão. 

Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 4BCFC8200054A815
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51. Ciente das ilegalidades contidas em sua documentação, 

verifica-se que o Consórcio tem pressionado indevidamente a ANEEL para afastar a 

aplicação da Portaria nº 6.310/2020 e concluir rapidamente o Leilão, a fim de adjudicar 

o seu objeto ao Consórcio, consoante se depreende do requerimento juntado ao 

processo administrativo do Leilão28.  

52. Tal pleito, todavia, revela-se juridicamente inadmissível, 

uma vez que: (i) essa D. CEL já havia manifestado entendimento acerca da aplicação 

integral da Portaria nº 6.310/2020 aos prazos processuais do Leilão, não havendo, 

portanto, qualquer dúvida sobre este ponto; (ii) há necessidade de se aguardar o 

exaurimento do prazo recursal relativo à Decisão, consoante previsto na Lei de 

Licitações e no item 17 do Edital, observando-se, adicionalmente, a suspensão de todos 

os prazos processuais promovida pela Portaria nº 6.310/2020, consoante confirmado 

pelo Presidente dessa D. CEL à Recorrente e (iii) eventual recurso administrativo 

interposto em face da Decisão tem efeito suspensivo automaticamente atribuído 

pela Lei de Licitações (art. 109, §2º), consoante precedentes dessa D. ANEEL, 

impedindo, nesse sentido, a tramitação do processo administrativo até que se decida 

sobre o recurso interposto. Para que não haja qualquer dúvida sobre esse ponto, trecho 

de Relatório de Análise de Recurso contra a Habilitação do Proponente Vencedor, datado 

de 6.7.2017, no âmbito do Leilão nº 05/2016: 

“(...) 12. Nos termos dos itens 15.1 a 15.6 do Edital c/c art. 109, 

caput, inciso I, alínea “a”, e § 2º, da Lei n. 8.666/1993, assegura-

se efeito suspensivo automático a recurso administrativo 

contra a habilitação de licitante, como é o caso da decisão 

recorrida, pela qual, após sessão pública realizada no dia 24 de 

abril de 2017, a CEL decidiu pela habilitação do Consórcio Omnium 

Energy, vencedor do Lote 34 do Leilão de Transmissão nº 

05/2016-ANEEL. 13. Desse modo, fica suspensa, até o julgamento 

final do presente Recurso pela Diretoria Colegiada da ANEEL, a 

etapa de habilitação do proponente vencedor do Lote 34 deste 

certame” (NUP 48577.001203/2017-00 – grifo nosso). 

53. Por oportuno, ainda que se entenda que tal recurso não 

seria dotado de efeito suspensivo automático, o que, obviamente, se aduz apenas e 

                                           
28  NUP 48513.010897/2020-00. 
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tão somente a título argumentativo, fato é que as razões ora apresentadas preenchem 

os requisitos previsto no art. 61, parágrafo único29, da LPA e art. 47 da Norma 

Organizacional ANEEL nº 001 (“NOA 001”), uma vez presentes o fumus boni 

iuris e o inequívoco e justo receito de difícil reparação relativo à habilitação 

e adjudicação do objeto ao Consórcio, bem como a consequente celebração 

do CCEAR. 

54. Confira-se, por oportuno, o teor do art. 47 da NOA 001: 

“Art. 47. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito 

suspensivo. 

§ 1º Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta 

reparação decorrente da execução da decisão recorrida, o Diretor-

Geral poderá, de ofício ou a pedido, conceder efeito suspensivo ao recurso. 

§ 2º Requerida a concessão de efeito suspensivo, o pedido será 

encaminhado ao Diretor-Geral, que o apreciará nos seis dias úteis 

subseqüentes e, após decisão, o recurso será distribuído ao Diretor-

Relator. 

§ 3º Da decisão que concede ou nega o efeito suspensivo não cabe 

recurso.” 

55. A necessidade de inabilitação do Consórcio e os riscos 

associados à celebração, por este, do correspondente CCEAR, restarão amplamente 

demonstrados no presente RECURSO ADMINISTRATIVO, de modo a ir ao encontro 

do que dispõe o art. 47 da NOA 001. 

56. De qualquer forma, a acertada resposta dessa D. CEL ao 

Consórcio não deixa margem de dúvidas sobre este ponto (concessão automática de 

efeito suspensivo), senão confira-se: 

                                           
29 “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.” 
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“Prezado Senhor, 

(...) Quanto aos demais pedidos apresentados no documento e ainda por 

decisão do Gerente Executivo da Secretaria Executiva de Leilões – SEL 

(que nos lê por cópia), esclareço também que: 

 a) não há como a Comissão Executiva de Leilões ‐ CEL prosseguir “com a 

publicação do aviso de homologação do Leilão A‐6/2019, juntamente com 

a adjudicação do seu objeto ao Consórcio”, haja vista que tais atividades 

são competências da Diretoria Colegiada da ANEEL; 

b) ainda não foi interposto eventual recurso contra a habilitação do 

Consórcio, haja vista que o Recurso interposto pela Hidrovias se dirigiu, 

na realidade, contra a habilitação técnica realizada pela Empresa de 

Pesquisa Energética – EPE e não contra a habilitação da CEL, que, aliás, à 

época da interposição do Recurso, sequer havia sido realizada; 

c) ocorre que contra a habilitação realizada pela CEL é possível, em tese, 

interpor recurso administrativo (cujo prazo se encontra suspenso pela 

Portaria nº 6.310 (...), razão pela qual encaminhar os autos do Processo à 

Diretoria Colegiada, para homologação e habilitação, sem aguardar o 

decurso do prazo recursal, pode implicar indesejável nulidade processual;” 

57. Superada a contextualização fática e jurídica dos eventos 

que sucederam desde a interposição do recurso administrativo em 25.10.2019, passa-

se à exposição das razões de fato e de direito pelas quais o Consórcio deve ser 

inabilitado e desclassificado do Leilão e a Decisão deverá revista por esta D. CEL, a fim 

de inabilitar o Consórcio, considerando o seu papel inequívoco de supervisionar a 

legalidade estrita de todos os procedimentos atinentes ao Leilão, bem como de 

assegurar o cumprimento integral da legislativa e regulamentação a ele aplicáveis. 

III. DAS RAZÕES PARA A REFORMA DA DECISÃO 

58. Em consonância com o que se apontou no item anterior 

do presente RECURSO ADMINISTRATIVO, a Decisão, com a devida vênia, viola 

pressupostos inerentes à atuação da Administração Pública, em especial os princípios 

da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, tendo em vista o 

descumprimento, pelo Consórcio, do item 2.3 do Edital, bem como do não atendimento 

de outros requisitos para habilitação do Consórcio de que trata a seção 11 do Edital, 

notadamente os seguintes: (i) requisito de qualificação técnica previsto no item 11.9.3 

do Edital; (ii) requisito de qualificação econômico-financeira de comprovação do 

patrimônio líquido previsto no item 11.8.2.4 do Edital; (iii) requisito de regularidade 
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fiscal previsto no item 11.7.4 do Edital; e (iv) requisito previsto no item 14.3 do Edital, 

em razão da nulidade do Termo de Consórcio. 

III.1. Histórico do projeto da UTE 

59. Antes de se abordarem os motivos pelos quais a r. Decisão 

deve ser reformada para inabilitar o Consórcio, com o fim de colaborar com os 

trabalhos dessa D. CEL, apresenta-se abaixo o histórico da concepção do projeto da 

UTE, consoante documentos e informações disponíveis para consulta pública na 

internet. 

60. O licenciamento ambiental da UTE foi iniciado pela 

empresa Genpower Participações S.A., atualmente denominada GNPW Participações 

S.A.30. 

61. Sobre o controle da Genpower Participações S.A., a 

imprensa afirmou, em 2014, que: 

“Nos computadores de Alberto Youssef (...) a Polícia Federal encontrou um 

“acordo de confidencialidade” entre a Petrobras Distribuidora e a CSA 

Project Finance Ltda., controlada pelo ex-deputado do PP José Janene (que 

morreu em 2010) e pelo doleiro e usada para lavar R$ 1,15 milhão do 

mensalão. Para os investigadores, a minuta do acordo indicaria que 

Youssef e Janene, envolvidos no esquema acusado de desviar recursos da 

obra da Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, também atuaram no 

leilão para erguer e operar a Usina Termelétrica Suape II (...) O documento 

tem data de janeiro de 2007 e o leilão da Agência Nacional de Energia 

Elétrica (Aneel) ocorreu em outubro daquele ano (...) O consórcio 

vencedor foi formado pela MPE Montagens e Projetos Especiais, BR 

Distribuidora, Ellobras Infra-Estrutura e Participações, Genrent 

Participação Ltda. e Genpower Energy Participações. A Ellobras e a 

Genpower são controladas pela CSA, empresa de Janene e Youssef. As 

duas somam 40% das cotas do consórcio. As outras três tinham 20% cada, 

incluindo a BR. (...)”31 

62. Destaca-se também que, consoante o Despacho ANEEL nº 

4.115/2015, foi justamente a então Genpower Participações S.A. (atual GNPW 

                                           
30 Inscrita sob o CNPJ nº 13.204.164/0001-82. 
31 Disponível em: https://exame.abril.com.br/brasil/doleiro-tinha-acordo-de-sigilo-com-estatal-diz-pf/. 

Acesso em: 8.5.2020. Cf. também: https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,doleiro-tinha-acordo-
de-sigilo-com-estatal-diz-pf-imp-,1575853. 

Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 4BCFC8200054A815
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.

Número: 48513.012842/2020-00



 

 19 
 

GED - 4815171v13 - 108001.12 

Participações S.A.) que solicitou a essa D. ANEEL, em 2015, a emissão de DRO relativa 

à UTE, nos seguintes termos: 

“A SUPERINTENDENTE DE CONCESSÕES E AUTORIZAÇÕES DE GERAÇÃO 

SUBSTITUTA DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, 

considerando o disposto na Resolução Normativa – REN nº 390, de 15 de 

dezembro de 2009, e o que consta do Processo nº 48500.005007/2015-

06, com documentação completa protocolada em 18/12/2015, resolve: 

registrar o Recebimento do Requerimento de Outorga (DRO) da UTE 

GPSA, cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos de Geração 

(CEG) n° UTE.GN.PA.035367-1.01, e de seu sistema de transmissão de 

interesse restrito, com 1.280.000 kW de Potência Instalada, utilizando gás 

natural como combustível principal, visando à Produção Independente de 

Energia Elétrica, localizada às coordenadas 9826991 S e 749707 O, 

SIRGAS 2000, Fuso 22S, no município de Barcarena, estado do Pará, 

em favor da empresa Genpower Participações S.A., inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 13.204.164/0001-82, conferindo-lhe as prerrogativas 

estabelecidas no art. 6° da referida REN n° 390/2009, observadas as 

condições dispostas no §2° desse dispositivo.” (Grifo nosso) 

63. Em 2015, consoante informações fornecidas pela 

Genpower à ANEEL visando à obtenção de DRO para a UTE32, seus acionistas eram 

Marco Antonio Grecco e Fabio de Olivera Grecco, na proporção respectiva de 99,927% 

e 0,073%. 

64. Atualmente, referidos acionistas (Marco Antonio Grecco e 

Fabio de Olivera Grecco) constam como diretores da GNPW Participações S.A. (antiga 

Genpower Participações S.A.)33 na Receita Federal. Confira-se, nesse sentido, print 

obtido no site da Receita Federal, na consulta de CNPJ: 

                                           
32 Processo administrativo nº 48500.005007/2015-06. 
33 Disponível em: https://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN0NL2K520150430. Acesso em: 

30.4.2020. 
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65. Destaca-se, por oportuno, que Marco Antonio Grecco já 

teria tido prisão decretada no âmbito de investigação associada a lavagem de dinheiro, 

conforme se depreende do teor do HC 425003, no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça34. 

66. A GNPW Participações S.A. (“GNPW”) e a Golar LNG Power 

Ltda. (“Golar LNG”) teriam constituído uma joint venture denominada Golar Power 

Participações S.A. (“GG Power”). Em 14.10.2016, a Golar LNG teria adquirido a 

participação da GNPW na GG Power. Confira-se, nesse sentido, transcrição das 

demonstrações financeiras da GG Power relativas ao exercício de 201835: 

“O controle acionário da Sociedade é detido 100% pela Golar LNG Power 

Limited, baseada em Londres, desde 14 de outubro de 2016, quando a 

Genpower Participações S.A. transferiu 465 (quatrocentas e sessenta e 

cinco), das, então, 930 (novecentas e trinta), ações de emissão da 

Sociedade para a Golar LNG. 

                                           
34 A decisão monocrática de 24.11.2017 apresenta a seguinte transcrição: “29. Destarte, com essas razões 

passo a considerar o pedido de prisão temporária restrito aos investigados Marco Antônio Grecco, Jean 
Alex de Sousa Nunes e Carlos Daniel de Magalhães Filho. Em relação a eles, os documentos que instruem 
a petição sugerem o uso de interposta pessoa, que cedia sua conta bancária para o recebimento e 
distribuição do dinheiro de propina, artifício esse utilizado para dificultar a identificação e lastreio de 
movimentação financeira, mantendo ocultos os verdadeiros e principais beneficiários dos ganhos com 
a ação criminosa”. 

35 Disponível em: https://www.golarlng.com/~/media/Files/G/Golar-Lng/documents/annual-
reports/golar-power-brasil-demonstracoes-financeiras-auditadas-2018.pdf. Acesso em: 3.5.2020. 
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(...) a Sociedade foi constutída como uma joint venture entre sua atual 

controladora e a Genpower Participações S.A., porém ainda em 2016 a 

participação da Genpower foi adquirida pela Golar LNG Power Limited, que 

desde então mantém 100% de participação no controle acionário da 

Sociedade.” 

67. Em 2017, a CELBA, constituída pela Evolution Power 

Partners S.A. e Golar LNG, solicitou à ANEEL a emissão de DRO para a mesma UTE, no 

âmbito do processo nº 48500.005049/2017-09. Em 2019, visando especificamente à 

participação no Leilão, o pedido de emissão da DRO é novamente realizado pela CELBA 

no mesmo processo administrativo. 

68. Note-se que, em um dos documentos juntados pela 

CELBA para a emissão da DRO em favor da UTE, notadamente nos desenhos técnicos 

apresentados, há menção expressa à Genpower Energy Participações Ltda., denotando 

que tal empresa seria a efetiva titular do projeto. Confira-se: 

 

69. Ainda, consoante informações contidas no site da Receita 

Federal, os sócios da Genpower Energy Participações Ltda. seriam justamente Marco 

Antonio Grecco e Fabio de Olivera Grecco. Senão confira-se: 
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III.2. Do incontestável descumprimento das exigências 

para comprovação do direito de dispor e utilizar a área 

para implantação da UTE - não atendimento do item 2.3 

do Edital (infração ao art. 4º, §3º, inciso II da Portaria 102 

e do item 5.11 das Instruções EPE)  

70. Consoante destacado no introito do presente RECURSO 

ADMINISTRATIVO, nos termos do item 2.3 do Edital, que disciplina condições de 

participação no Leilão, apenas se admite a participação de licitante que cumpra as 

disposições previstas no Edital e na legislação em vigor (incluídas, portanto, a Portaria 

102 e a Instrução EPE). Confira-se novamente o inteiro teor do dispositivo editalício em 

questão: 

“2.3 Poderão participar deste LEILÃO, como VENDEDORAS, desde que 

satisfaçam plenamente as disposições do Edital e da legislação em vigor, 

e seu(s) empreendimento(s) possua(m) Cadastramento e Habilitação 

Técnica pela EPE, conforme Portaria MME nº 222/2019 e suas alterações:” 

(Grifo nosso) 

71. O item transcrito não deixa margem para dúvidas: 

o descumprimento do Edital e da legislação aplicável impede a participação 

do Consórcio no Leilão.  

72. Assim, o descumprimento de qualquer legislação ou sua 

regulamentação implica a necessária exclusão, pela ANEEL, do licitante do âmbito do 

Leilão, sob pena de afronta aos mencionados princípios da legalidade, da isonomia 

e da vinculação ao instrumento convocatório, explicitamente mencionados no 

caput do art. 3º da Lei de Licitações: 

“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 

será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 

básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 

da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 

instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 

correlatos.” (Grifo nosso) 

73. O que se quer deixar claro é que a Recorrente não busca, 

por meio deste RECURSO ADMINISTRATIVO, reverter a decisão de habilitação 

técnica proferida pela EPE. Como já indicado pela Procuradoria, a habilitação técnica 
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da UTE é ato de competência da EPE, conforme delegado do Poder Executivo e 

disciplinado pela Portaria. O que se busca, perante essa D. ANEEL, é fazer valer os 

princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, uma 

vez que o Edital, elaborado por essa D. ANEEL com chancela do MME, 

consignou expressamente, dentre as condições de participação no Leilão, o 

cumprimento da legislação aplicável. 

74. A ANEEL, nesse contexto, deve atuar como guardiã da 

lisura e da legalidade do Leilão (e de todas as suas etapas), seguindo estritamente os 

termos previstos no Edital e na legislação/regulamentação aplicável, em linha com as 

diretrizes veiculadas pelo MME. Portanto, não é lícito à ANEEL descuidar de tal 

atribuição, sob pena de nulidade integral do Leilão e das decisões neste proferidas. 

75. Uma vez incluída tal previsão editalícia (no item 2.3), a 

ANEEL tem inequívoca competência (e poder-dever jurídico) para, no âmbito da análise 

da habilitação do Consórcio, manifestar-se sobre o cumprimento da legislação direta e 

indiretamente aplicável ao Leilão, incluindo-se, sobretudo, as disposições da Portaria 

102 e das Instruções EPE. 

76. Tal atribuição se faz ainda mais necessária quando a EPE, 

conforme amplamente demonstrado, promove a indevida flexibilização das normas 

aplicáveis aos empreendimentos de geração, rompendo integralmente com a legislação 

aplicável ao Leilão e os princípios básicos aplicáveis a procedimentos licitatórios, bem 

como não analisa adequadamente os fundamentos apresentados pela Recorrente para 

invalidar a participação do Consórcio no Leilão. Nesse contexto, avulta-se o dever da 

ANEEL de avaliar as inconsistências e ilegalidades apontadas pela 

Recorrente, as quais, frisa-se, até agora não foram devidamente enfrentadas por 

qualquer órgão ou entidade envolvidos no Leilão. 

77. É dizer, enquanto entidade competente para a 

supervisão, promoção e conclusão do Leilão, na forma do Decreto Federal nº 

5.163/2004, a ANEEL é incumbida de zelar pela legalidade de todo o 

procedimento, bem como pela vinculação ao instrumento convocatório publicado. 

Portanto, inexistem argumentos jurídicos hábeis a permitir alterar tal conclusão. 

78. É importante que fique claro: não se trata de avocar a 

competência da EPE para rever a habilitação técnica, mas sim de analisar, de ofício, a 

existência de ilegalidade perpetrada pelo Consórcio em face da legislação aplicável ao 

Leilão (princípio da legalidade), o que constitui, inequivocamente, condição de 

participação no Leilão, na forma prevista no item 2.3 do Edital. 
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79. Em relação ao princípio da legalidade, o Supremo 

Tribunal Federal já se manifestou no seguinte sentido: 

“A administração pública é norteada por princípios conducentes à 

segurança jurídica – da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

publicidade e da eficiência. A variação de enfoques, seja qual for a 

justificativa, não se coaduna com os citados princípios, sob pena de 

grassar a insegurança.” (MS 24.872, Voto do rel. min. Marco Aurélio, j. 30-

6-2005, P, DJ de 30-9-2005.) 

80. De outro lado, sobre o princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório, a doutrina destaca que: 

“A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e 

dos administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento 

devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é 

respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na 

via administrativa ou judicial. O princípio da vinculação tem extrema 

importância. Por ele, evita-se a alteração de critérios de julgamento, além 

de dar a certeza aos interessados do que pretende a Administração. E se 

evita, finalmente, qualquer brecha que provoque violação à moralidade 

administrativa, à impessoalidade e à probidade administrativa.”36 

“O princípio da vinculação ao instrumento convocatório (edital ou carta 

convite), previsto no art. 3º do Estatuto Federal Licitatório, submete tanto 

a Administração licitante como os interessados na licitação, os 

proponentes, à rigorosa observância dos termos e condições do edital ou 

da carta convite. Este princípio é reafirmado no art. 41 deste mesmo 

diploma legal, que estabelece: ‘A Administração não pode descumprir as 

normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.’”37  

81. Vale destacar o entendimento do Tribunal de Contas da 

União acerca do referido princípio: 

“Atente, quando da análise das propostas, para o princípio da vinculação 

ao instrumento convocatório, abstendo-se de aprovar propostas 

desconformes com o edital.” (Acórdão 2406/2006 Plenário) 

                                           
36 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 31. ed. rev., atual. e ampl. São 
 Paulo: Altas, 2017, p. 253-254. 
37 Gasparini, Diógenes. Direito Administrativo, São Paulo: Ed. Saraiva, 2002, p. 400. 
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“A busca pela ampliação do número de empresas autorizadas a prestar o 

serviço licitado não pode justificar o descumprimento das normas 

regulamentares e editalícias, em face do princípio constitucional da 

legalidade e dos princípios norteadores das licitações, notadamente o da 

vinculação ao instrumento convocatório.” (Acórdão 1389/2005-Plenário; 

Relator: Ubiratan Aguiar) 

“Insere-se na esfera de discricionariedade da Administração a eleição das 

exigências editalícias consideradas necessárias e adequadas em relação 

ao objeto licitado, com a devida fundamentação técnica. Entretanto, em 

respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, é 

inadmissível que a Administração deixe de aplicar exigências previstas no 

próprio edital que tenha formulado.” (Acórdão 2730/2015-Plenário; 

Relator: Bruno Dantas) 

82. Nesse contexto, conforme restará comprovado, o 

Consórcio descumpriu expressamente o disposto na Portaria 102 e nas Instruções EPE 

especificamente no que tange à demonstração do cumprimento (i) do direito de dispor 

e usar do imóvel para implantação da UTE e (ii) do licenciamento ambiental da UTE, 

em detrimento da segurança jurídica do Leilão e da própria confiabilidade do 

setor de energia elétrica. Diante da omissão persistente da EPE em relação à 

inidoneidade da documentação apresentada pelo Consórcio para fins de habilitação 

técnica, a qual já é de conhecimento desta D. ANEEL, impõe-se a esta Agência o 

reconhecimento de descumprimento, pelo Consórcio, da legislação aplicável, 

inabilitando-o com fundamento no item 2.3 do Edital. 

83. Impende destacar que, não obstante o Consórcio tenha 

figurado dentre os vencedores do Leilão, a UTE, em razão das inúmeras ilegalidades 

ora apontadas, tem grandes chances de não ser implantada nos termos inicialmente 

concebidos e licenciados pelo estado do Pará, podendo eventualmente representar um 

risco, sobretudo, às distribuidoras de energia elétrica que, de boa-fé, recorreram 

ao Leilão para adquirir energia e suprir a demanda com o mercado cativo, sem prejuízo, 

ainda, do eventual impacto negativo em todo o procedimento prescrito no arcabouço 

jurídico, com flagrante quebra de isonomia em todo o certame. 

84. O que está em jogo, portanto, mais do que o interesse 

individual dos competidores do Leilão, é a própria segurança energética nacional por 

meio da contratação de empreendimentos de geração com viabilidade de serem 

implantados, daí inclusive o objetivo da etapa prévia de habilitação técnica pela EPE. 
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85. Trata-se, sobretudo, de perigoso e indesejável 

precedente que coloca em xeque doravante todo o já robusto histórico de leilões de 

energia elétrica no País, trazendo uma insegurança jurídica até então inexistente, com 

as seguintes possíveis consequências: (i) afastamento de investidores efetivamente 

comprometidos; (ii) aumento do custo da energia elétrica em virtude da natural 

precificação relativa à manutenção da Decisão e seus reflexos em leilões futuros; (iii) 

comprometimento da segurança jurídica e regulatória das distribuidoras, responsáveis 

pela aquisição da energia nos certames; e (iv) dificuldade de financiamento de projetos 

em razão de eventual desconfiança por parte dos financiadores. 

86. Nesse sentido, como destacado pela própria Procuradoria 

no parecer já mencionado anteriormente: 

“21. Com efeito, a leitura da Portaria do MME n° 102/2016 revela que o 

pedido de cadastro e de habilitação técnica junto à EPE é uma das fases 

do procedimento licitatório. Diante da importância do processo 

licitatório e da observância de princípios como o da legalidade, é 

necessário a obediência a cada uma das fases da licitação pública. 

22. As condições de habilitação técnica consistem em exigências 

relacionadas com a idoneidade do licitante, ou seja, visam 

verificar se o futuro contratante será apto a cumprir as 

obrigações assumidas contratualmente. 

23. De acordo com o art. 10, da referida Portaria do MME n° 102/2016, o 

empreendimento que não atender ao disposto na citada Portaria e nas 

instruções de cadastramento na EPE não deve ser habilitado 

tecnicamente.” (Grifo nosso) 

87. Como já exaustivamente apontado no Recurso Hidrovias, 

a habilitação técnica da UTE padece de vício insanável, em razão do não preenchimento 

do requisito essencial de habilitação previsto no art. 4º, §3º, inciso II, da Portaria 102, 

qual seja, a comprovação do direito de dispor e usar do local de implantação da UTE e, 

consequentemente, não atendimento dos requisitos do item 5.11 das Instruções EPE. 

Confira-se, para afastar quaisquer dúvidas, o dispositivo ora mencionado: 

“Art. 4º Os empreendedores que pretenderem propor a inclusão dos 

aproveitamentos ou projetos registrados na ANEEL nos leilões, de que 

trata o art. 1º, deverão requerer o cadastro para obtenção da Habilitação 

Técnica dos respectivos empreendimentos à EPE, em conformidade 
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com os requisitos estabelecidos nesta Portaria e nas instruções 

da EPE, publicadas no sítio eletrônico - www.epe.gov. br. (...) 

§ 3º Para fins de Habilitação Técnica, no momento da solicitação do 

Cadastramento, os empreendedores deverão protocolar os seguintes 

documentos, para empreendimentos a partir de quaisquer das fontes: 

(...) 

II - comprovante do direito de usar ou dispor do local a ser 

destinado ao empreendimento de geração, exceto para PCH e 

UHE; 

(...) 

VIII - Licença Prévia - LP, a Licença de Instalação - LI ou a Licença de 

Operação - LO, emitida pelo órgão ambiental competente, em 

conformidade com a legislação ambiental;” (Grifo nosso) 

88. Nos termos das Instruções EPE, especificamente em seu 

item 5.11, a comprovação da exigência prevista no art. 4º, §3º, inciso II da Portaria 

102 deve também ser comprovada da seguinte forma: 

“5.11. Direito de Usar ou Dispor do Local da UTE e Terrenos Associados 

Deverá ser apresentada a prova do direito de usar ou dispor do local 

a ser destinado à implantação do empreendimento, por meio da 

matrícula do Registro Geral de Imóveis - RGI. A data da emissão da 

Certidão do RGI não pode exceder a 30 (trinta) dias da data de 

cadastramento do empreendimento na EPE. Na hipótese de o imóvel ser 

de propriedade de terceiro (não responsável pela solicitação da 

Habilitação Técnica), deve ser apresentada, conforme o caso, a 

Promessa de Compra e Venda ou o Contrato que vincule o uso e 

disposição do local a ser destinado ao empreendimento (ex.: 

Contrato de Locação, Arrendamento, Comodato, etc.) celebrado entre o 

proprietário do imóvel e o agente interessado, devendo ser anexada 

cópia da certidão do RGI, comprovando a propriedade do imóvel, 

devendo dela constar, obrigatoriamente, a averbação do 

respectivo instrumento contratual, seja ele promessa de compra e 

venda, contrato de locação, contrato de arrendamento, entre outros, 

incluindo-se as eventuais cessões de direitos e obrigações ou aditivos 

contratuais celebrados até a data da emissão do RGI. 
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No caso de recusa, devidamente comprovada, da averbação do 

instrumento contratual por parte do cartório do RGI, deve ser comprovado 

o registro do instrumento contratual junto ao Cartório de Títulos e 

Documentos. 

O contrato deve assegurar o direito de usar ou dispor do imóvel 

durante todo o prazo de suprimento de energia previsto na norma 

aplicável ao respectivo leilão.” (Grifo nosso) 

(...) 

Toda documentação referente ao direito de usar ou dispor do local a ser 

destinado à implantação do empreendimento deverá ser apresentada e 

anexada à Declaração a ser preenchida e entregue nos exatos 

termos do modelo constante do ANEXO V.” (Grifo nosso) 

89. Segundo afirmado pelo próprio Consórcio nas 

Contrarrazões, para fins de atendimento do item 5.11 das instruções da EPE, foram 

apresentados os seguintes documentos: 

(i) Declaração para fins de participação no Leilão, 

emitida pela CDP, registrada no 2º Cartório de Registro de Títulos e Documentos de 

Belém em 15.05.2019;  

(ii) Certidão de matrícula nº 6.625, do 1º Oficial de 

Registro de Imóveis de Belém, expedida em 21.05.2019;  

(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. 

90. Embora não conste nessa lista, pode-se assumir que o 

Consórcio apresentou também a Declaração do Direito de Usar ou Dispor do Local da 

Instalação da Central Geradora, conforme anexo V das Instruções EPE (doc. 06), 

expressamente exigida no item 5.11. Do contrário, apenas reforçaria o argumento de 

que os requisitos das Instruções EPE não foram devidamente atendidos. 
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91. Por meio da referida declaração, o Consórcio declarou, 

sob as penas da lei, que possui a propriedade ou a posse direta das áreas necessárias 

à implantação da central geradora, mediante justo título, ciente de que poderia 

responder nas instâncias civil, penal (art. 299 do Código Penal) e administrativa pela 

eventual inconsistência da declaração.  

92. Todo esse arcabouço de exigências da EPE, em 

consonância com a Portaria 102, visa a conferir acertadamente a segurança jurídica e 

regulatória de que o projeto, caso vença o leilão, tenha condições de ser implantado 

naquela determinada área. 

93. Também por isso a EPE exige que o empreendedor 

declare ter a propriedade ou posse mediante justo título. Isso evidentemente 

afasta qualquer argumento de que a disponibilidade da área poderia ocorrer 

depois do processo de licitação. A comprovação da disponibilidade do terreno 

é etapa prévia, no âmbito da habilitação técnica. Obter a posse do terreno após 

o Leilão (mediante a licitação da área do porto como tratado no caso fático) está em 

desacordo com a regra do processo de habilitação técnica e com a própria segurança 

fundiária perseguida pela Portaria 102 e pelas Instruções EPE.  

94. A própria EPE definiu requisitos para comprovação 

do direito de uso e dispor do terreno, nos termos do item 5.11 das Instruções 

EPE, e tem o dever de ser rigorosa na análise de cumprimento desses 

requisitos. Nesse ponto, portanto, cabe repisar o argumento de que qualquer 

flexibilização sobre as exigências contidas nas Instruções EPE se relevam 

descabidas e ilegais, infringindo os princípios associados aos procedimentos 

licitatórios. 

95. Nesse sentido, as Instruções EPE são suficientemente 

claras e objetivas no sentido de exigir DE TODOS OS LICITANTES, na hipótese de 

utilização de imóvel de terceiro, a apresentação de um INSTRUMENTO 

CONTRATUAL que “vincule o uso e disposição do local a ser destinado ao 

empreendimento” durante TODO o prazo de suprimento contratualmente 

estipulado (25 anos, até, portanto, 2049). 

96. O instrumento contratual deverá assegurar o uso ou 

dispor do imóvel durante TODO o prazo de 25 (vinte e cinco) anos de suprimento de 

energia previsto para o Leilão, sendo insuficiente qualquer documento com 

prazo de duração indefinido ou indeterminado, tal como a Declaração CDP 

apresentada. E nem poderia ser diferente, uma vez que, como já destacado, a 

implantação de um empreendimento de geração é bastante complexa e exige 
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estabilidade e segurança jurídica, inclusive no que tange à própria regularidade 

fundiária do empreendimento. 

97. Exige-se, outrossim, o registro do instrumento contratual 

no RGI, exigência expressamente flexibilizada na hipótese de “recusa, devidamente 

comprovada, da averbação do instrumento contratual por parte do cartório do RGI, 

deve ser comprovado o registro do instrumento contratual junto ao Cartório de Títulos 

e Documentos”. Não obstante tal flexibilização de registro (bastante razoável, diga-se 

de passagem), as exigências referentes à existência de um instrumento contratual com 

prazo determinado NÃO admitem, nos termos das Instruções EPE, qualquer 

flexibilização, de sorte que seu não atendimento deve necessariamente ensejar 

a inabilitação do empreendimento de geração. 

98. Ou seja, no caso em tela, o Consórcio deveria 

necessariamente ter apresentado à EPE, para fins de cadastramento, um 

INSTRUMENTO CONTRATUAL (no caso, o justo título exigido nas Instruções EPE) 

celebrado com a CDP e registrado no RGI, nos termos da legislação em vigor, que 

assegurasse a utilização de área não operacional do Porto Organizado até, pelo menos, 

o ano final de 2049, considerando o período de suprimento de 25 (vinte e cinco 

anos). Tal exigência, todavia, repisa-se, jamais foi cumprida pelo Consórcio! 

99. O Consórcio, conforme será abordado em maior 

detalhamento a seguir, se restringiu a apresentar a Declaração CDP, consoante a qual 

a área para implantação da UTE estaria reservada. 

100. Ainda que a EPE pudesse considerar como adequado às 

Instruções EPE esse documento, ou seja, como instrumento contratual com a CDP que 

conferisse à CELBA a posse de área no Porto Organizado, o que somente se admite a 

título de argumentação, fato é que essa declaração: 

(i) não vincula o uso de área no Porto Organizado ou 

assegura o direito de dispor do local destinado à UTE; 

(ii) não assegura o direito de dispor e usar o imóvel 

pelo período de 25 (vinte e cinco) anos do CCEAR; 

(iii) não foi claramente demonstrada a recusa do RGI 

em realizar a averbação para justificar o enquadramento na exceção de registro no 

Cartório de Títulos e Documentos; e 

(iv) não consiste na posse do imóvel mediante justo 

título. Nesse ponto, considerando que o Porto Organizado é um imóvel integrante do 
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patrimônio da União afetado à atividade portuária e, enquanto afetado, pode ser 

caracterizado como um bem público de uso especial (e, portanto, insuscetível de 

alienação), o único JUSTO TÍTULO admissível para a implantação da UTE seria o 

CONTRATO DE CESSÃO ONEROSA DE USO, na forma prevista na Lei Federal nº 

9.636/1998, celebrado mediante prévia licitação, o que jamais ocorreu; e 

(v) Portanto, resta evidente que os requisitos 

das Instruções EPE não foram atendidos pelo Consórcio.  

101. Confira-se, para que não haja dúvidas, o art. 8º, §§1º e 

2º da Portaria 102 com o prazo de vigência exigido para o suprimento de 

empreendimentos a gás natural: 

“Art. 8º Caberá à ANEEL elaborar o Edital, seus Anexos e os respectivos 

CCEARs, bem como adotar as medidas necessárias para a promoção do 

Leilão de Energia Nova "A-6", de 2019.  

§ 1º O início do suprimento de energia elétrica ocorrerá em 1º de janeiro 

de 2025.  

§ 2º No Leilão de Energia Nova "A-6", de 2019, serão negociados os 

seguintes CCEARs: 

(...) 

III - na modalidade por disponibilidade de energia elétrica, com prazo de 

suprimento de vinte e cinco anos, diferenciados por fontes, para 

empreendimentos de geração a partir de termoelétricas a biomassa, a 

carvão mineral nacional e a gás natural, inclusive em ciclo aberto, ciclo 

combinado e ampliação de empreendimento existente a gás natural por 

meio de fechamento do ciclo térmico.” (Grifo nosso) 

102. Foi devidamente apontada no Recurso Hidrovias a 

existência, no âmbito do processo de licenciamento ambiental da UTE perante o estado 

do Pará, apenas e tão somente de Protocolo de Intenções, com vigência expirada em 

2018, anteriormente ao início do cadastramento para o Leilão, e que, como confirmado 

posteriormente pela própria CDP, não conferiu à CELBA qualquer espécie de 

direito de uso e ocupação, pelo prazo integral de suprimento previsto no 

Leilão, de área no Porto Organizado para implantação, haja vista a inequívoca 

necessidade de realização de licitação para tanto! Confira-se, nesse sentido, os 

seguintes trechos do ofício DIRPRE nº 672/2019 (doc. 04) da CDP: 
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“Destarte, registramos que a Companhia Docas do Pará é uma empresa 

pública e está adstrita as normas legais vigentes, portanto não pode se 

abster de realizar procedimento licitatório para arrendamento de 

áreas portuárias, conforme art. 4º da Lei nº 12.815/2013. 

(...) 

A guisa de arremate, esclarecemos que tratou de um protocolo de 

intenções sem nenhum privilégio ou destinação de área, cuja 

vigência perdurou por 1 (um) ano, somente com intuito de disponibilizar 

dados técnicos e materiais para desenvolvimento do citado estudo, 

respeitado a legislação portuária vigente”. (Grifo nosso) 

103. Note-se que a CDP tampouco apontou, na mesma 

oportunidade, a existência de qualquer outro instrumento de natureza contratual 

celebrado com a CELBA que pudesse assegurar, durante todo o prazo de suprimento, 

uso de área no Porto Organizado. 

104. Ora, a esclarecedora manifestação da própria CDP no 

ofício DIRPRE nº 672/2019 (doc. 04) deveria ser suficiente para denotar o não 

atendimento, pelo Consórcio, da exigência contida na Portaria 102 e no item 5.11 das 

Instruções da EPE. 

105. E mais: quando a CELBA, em suas Contrarrazões, admitiu 

a necessidade de licitação para fins de cessão da área do Porto Organizado, a CELBA 

implicitamente reconheceu que, no momento do Leilão, NÃO DETINHA A POSSE DA 

ÁREA MEDIANTE JUSTO TÍTULO, ao contrário, portanto, do que foi declarado 

à EPE no momento da habilitação técnica da UTE. Aliás, ainda não dispõe e não 

há certeza que disporá, pois trata-se de área pública que, obrigatoriamente, necessitará 

passar pelo devido processo licitatório.  

106. Para refutar os argumentos trazidos pela Hidrovias no 

Recurso Hidrovias, o Consórcio apontou, em suas Contrarrazões, a existência de 4 

(quatro) documentos adicionais que demonstrariam, na visão do Consórcio, o 

cumprimento da Portaria 102 e das Instruções EPE. Confiram-se, nesse sentido, os 

seguintes trechos das Contrarrazões: 

“(....) vale corrigir que o Protocolo não foi o documento utilizado pela 

recorrida para comprovação do direito de usar ou dispor do terreno onde 

poderá ser instalada a usina termoelétrica vencedora do leilão. Na 

verdade, os documentos protocolados pela recorrida para fins de 

habilitação técnica do projeto foram os seguintes: (i) “Declaração para 
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fins de participação no Leilão de Energia”, emitida pela Companhia 

Docas do Pará (“CDP”), devidamente registrada no 2º Cartório de Registro 

de Títulos e Documentos de Belém em 15.05.2019 (...); (ii) certidão de 

matrícula nº 6.625, do 1º Oficial de Registro de Imóveis de Belém, 

expedida em 21.05.2019 (...); (iii) Declaração da Oficial Titular do 

Cartório do único Ofício de Barcarena, (...), data de 19.08.2019 (...); 

e (iv) cópia da publicação, no Diário Oficial da União, de extrato de 

autorização da CDP, por meio do qual a autoridade autorizou a 

Recorrente a implantar unidade de regaseificação e usina termoelétrica no 

Porto de Vila do Conde (...) 

(...) para fins puramente argumentativos, apesar de a Hidrovias não ter 

tido acesso à totalidade dos documentos apresentados pela CELBA para 

fins de habilitação técnica, o Protocolo é um documento interesse em 

licitar uma área no porto para construção e instalação de uma 

usina termelétrica (UTE).” (Grifo nosso) 

107. Para que não restem quaisquer dúvidas acerca da 

inidoneidade jurídica da documentação apresentada pelo Consórcio à EPE para fins de 

comprovação do direito de usar e dispor de área para implantação da UTE, passa-se à 

análise de cada um dos documentos mencionados, a fim de demonstrar, uma vez mais, 

que o Consórcio, além de induzir em erro a EPE, descumpriu o disposto na 

Portaria 102 e nas Instruções EPE. 

108. Inicialmente, a Declaração CDP se limita a DECLARAR 

que teria sido reservada uma área de 300.000 m² (trezentos mil metros quadrados) no 

Porto Organizado para a implantação da UTE. Confiram-se os principais trechos do 

documento em questão: 

“Que foi reservada uma área com cerca de 300.000 m² dentro da 

área de apoio do Porto de Vila do Conde para a instalação da 

Usina Termoelétrica denominada "Novo Tempo Barcarena", a qual está 

inserida na área portuária do PVC, administrada pela CDP, Registro de 

Imóvel – 1º Ofício, tombado sob o nº de matrícula 6.625, de 23.11.1981 

- Livro n" 2-V, cuja matrícula está no nome da empresa PORTOBRÁS, 

vinculada ao Ministério dos Transportes, atual Ministério de Infraestrutura; 

(...) 

Que a instalação do empreendimento está fundamentada no Código Civil, 

nas normas de Direito Administrativo aplicáveis à espécie, bem como no 

Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946 e da Lei no 9.636, 
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de 15 de maio de 1998 e demais legislações aplicáveis.” (Grifo 

nosso) 

109. É evidente que a Declaração CDP, sem prejuízo de sua 

manifesta NULIDADE em razão de ofensa à legislação aplicável a áreas portuárias e a 

bens imóveis de propriedade da União, NÃO atende ao disposto nas Instruções EPE. 

110. Inicialmente, pois não é suficiente a apresentação, 

no âmbito do cadastramento de empreendimentos, de documentos 

unilaterais e de conteúdo meramente declaratório, tal como a Declaração 

CDP, ora em análise. Como destacado anteriormente, as Instruções EPE exigem, de 

maneira bastante clara, a apresentação de um documento de natureza CONTRATUAL, 

devidamente registrado no RGI e com vigência compatível com o período de suprimento 

de 25 (vinte e cinco anos) do futuro contrato de compra e venda de energia (até 

2049, no caso em tela). 

111. Adicionalmente, para além de se tratar de documento 

unilateral e de conteúdo meramente declaratório (ou seja, não contratual), verifica-se 

que a Declaração CDP é NULA DE PLENO DIREITO e NÃO produz quaisquer 

efeitos jurídicos, seja perante a CELBA e o Consórcio, seja perante terceiros, uma 

vez que foi emitida em claro descumprimento da legislação de regência 

mencionada na própria declaração. Em verdade, portanto, a declaração é 

nula, um verdadeiro nada jurídico, inapta a produzir efeitos! 

112. Ora, em razão dos princípios da isonomia e da 

impessoalidade, não é dado à CDP, entidade integrante da Administração Pública, o 

direito de “reservar” qualquer área no Porto Organizado em favor de quaisquer 

terceiros, inclusive e especialmente sem a realização de qualquer procedimento 

licitatório! 

113. E mais: o Anexo V às Instruções EPE disciplina a 

necessidade de apresentação à EPE da chamada “Declaração do Direito de Usar ou 

Dispor do Local de Implantação da Central Geradora”, por meio da qual o empreendedor 

declara expressamente que possui PROPRIEDADE ou a POSSE DIRETA das áreas 

necessárias à implantação da central geradora, respondendo nas instâncias civil, penal 

(art. 299 do Código Penal) e administrativa pela inconsistência desta declaração. 

114. Confira-se abaixo trecho do modelo constante das 

Instruções EPE: 

“Eu (nome completo do representante legal), inscrito no CPF sob o nº 

(informar CPF), representante legal da empresa (nome do empreendedor), 

Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 4BCFC8200054A815
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.

Número: 48513.012842/2020-00



 

 35 
 

GED - 4815171v13 - 108001.12 

inscrita sob o CNPJ/MF nº (informar CNPJ), sediada no endereço (informar 

endereço completo do empreendedor) declaro, sob as penas da lei, para 

fins do disposto no Inciso VI do parágrafo 3º do Artigo 5º, da Portaria 

MME nº 21,de 18 de janeiro de 2008, que possuo a propriedade ou a 

posse direta das áreas necessárias à implantação da central 

geradora (informar nome da EOL), mediante justo título, localizada 

no município (informar município do empreendimento), estado de 

(informar estado do empreendimento), respondendo nas instâncias 

civil, penal (art. 299 do Código Penal) e administrativa pela 

inconsistência desta declaração. 

Declaro, ainda, que para comprovar o direito de usar ou dispor do terreno 

destinado à instalação da central geradora em referência, possuo os 

seguintes documentos, abaixo listados e especificados, cujas cópias 

autenticadas estão sendo protocoladas na EPE no ato do cadastramento.” 

115. Uma vez comprovado que (i) o Protocolo de 

Intenções já perdeu sua validade e não teve o condão de conferir qualquer 

posse de área à CELBA, (ii) a Declaração CDP, além de ser nula de pleno 

direito, também não dispõe sobre a transferência de posse de área à CELBA, 

inclusive durante os 25 (vinte e cinco) anos de suprimento exigidos pelas 

Instruções EPE e (iii) a própria manifestação da CDP no sentido de que não 

teria sido outorgado qualquer direito de uso na referida área à CELBA, tem-

se, inequivocamente, que a “Declaração do Direito de Usar ou Dispor do Local 

de Implantação da Central Geradora” apresentada pelo Consórcio à EPE no 

âmbito da habilitação técnica tem conteúdo inverídico, devendo ser 

adotadas as providências cabíveis em razão de tal declaração. 

116. Como exaustivamente destacado no âmbito do Recurso 

Hidrovias, de acordo com a legislação vigente, as instalações em portos organizados 

são exploradas, como regra, por regime de arrendamento ou concessão, pelo qual o 

Poder Público, diretamente ou indiretamente, por meio de empresas estatais ou 

concessionárias de serviços públicos, celebra com o particular um contrato para 

viabilizar a exploração de uma determinada área do porto. 

117. Os contratos de arrendamento envolvendo áreas dentro 

de portos organizados devem ser, necessariamente, precedidos de processo licitatório, 

por força do artigo 4º da Lei Federal nº 12.815/2013 (“Lei dos Portos”), no art. 37, 

inciso XXI, da Constituição Federal e no art. 2º, caput, da Lei nº 8.666/1993 (“Lei de 

Licitações”). 
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118. Neste sentido, é pacífica a jurisprudência do TCU: 

“A construção, reforma, ampliação, melhoramento, arrendamento e 

exploração de instalação portuária dentro da área de porto organizado 

depende de contrato de arrendamento, sempre através de licitação (art. 

4º, inciso I, da Lei 8.630/1993 c/c o art. 25 do Decreto 6.620/2008; Lei 

8.666/1993 e Lei 8.987/1995). Não é possível realizar arrendamento para 

construção e exploração de instalação portuária por empresa privada sem 

o prévio processo licitatório, em que a empresa vencedora de posterior 

licitação ficasse incumbida de promover a indenização dos investimentos 

realizados, caso a empresa investidora não se sagrasse vencedora do 

certame.” (Acórdão nº 420/2010 – Plenário)  

“O contrato de arrendamento, precedido de licitação, é o único meio 

adequado para exploração das áreas e instalações portuárias, não sendo 

admissível a figura do contrato operacional (art. 4º, inciso I, da Lei 

8.630/1993)”. (Acórdão nº 1016/2010 - Plenário) 

119. E nem se diga que o disposto acima não se aplicaria às 

áreas não operacionais do Porto Organizado. É que, por se tratar o Porto Organizado 

de imóvel de titularidade da União, tem incidência o disposto na Lei Federal nº 

9.636/1998 (mencionada, aliás, na Declaração CDP), que exige a realização de 

licitação e a celebração de contrato de cessão onerosa para implantação de 

“empreendimento de fim lucrativo” em imóvel da União. Confira-se: 

“Art. 18. (...) 

§ 5º Na hipótese de destinação à execução de empreendimento de fim 

lucrativo, a cessão será onerosa e, sempre que houver condições de 

competitividade, serão observados os procedimentos licitatórios 

previstos em lei e o disposto no art. 18-B desta Lei.” (Grifo nosso) 

120. No mesmo sentido, a Portaria SEP nº 409/2014, que 

regulamenta a “exploração direta e indireta de áreas não afetas às operações portuárias 

em Portos Organizados”, em estrita consonância com a Lei Federal nº 9.636/1998, 

assim dispõe: 

“Art. 2º Para os fins desta Portaria, consideram-se áreas não afetas às 

operações portuárias aquelas destinadas a atividades diversas da 

movimentação de passageiros e da movimentação ou armazenagem de 

mercadorias destinados ou provenientes de transporte aquaviário, 

incluindo as de caráter cultural, social, recreativo, comercial e industrial. 
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Parágrafo único. As disposições desta Portaria não se aplicam a áreas 

destinadas a projetos de revitalização portuária. 

(...)  

Art. 4º As áreas não afetas às operações portuárias poderão ser exploradas 

direta ou indiretamente pela administração do porto. 

§ 1º A exploração indireta de áreas não afetas às operações portuárias 

será realizada por meio de autorização de uso, cessão de uso não onerosa 

ou cessão de uso onerosa.  

§ 2º Para a exploração indireta das áreas referidas no caput, a 

administração do porto submeterá à aprovação do poder 

concedente a proposta de uso da área. 

(...) 

Art. 13 A realização de atividades econômicas de caráter cultural, social, 

recreativo, comercial e industrial, por prazo superior a 90 dias, será 

realizada mediante cessão de uso onerosa, celebrada por meio de contrato 

e precedida da realização de procedimento licitatório.” (Grifo 

nosso) 

121. A própria Agência Nacional de Transportes Aquaviários, 

ao analisar o caso concreto da UTE, se manifestou, por meio da Nota Técnica nº 

201/2018/GPO/SOG38 (doc. 07), no sentido da obrigatoriedade de uma cessão onerosa 

mediante a realização de um procedimento licitatório, nos seguintes termos: 

“(...) 6. Preliminarmente, cabe destacar que o assunto envolvendo a 

instalação de uma UTE e de uma unidade de regaseificação FRSU no Porto 

de Vila do Conde já foi objeto de manifestação por esta setorial técnica, 

conforme se observa no Processo 50300.007606/2017-16. 

7. O referido Processo versa sobre a solicitação de orientações a esta 

Agência Reguladora pela Companhia Docas do Pará (CDP) atinentes ao 

Protocolo de Intenções que celebrou com a CELBA, cujo objetivo é a 

conjugação de esforços entre as partes com vistas ao desenvolvimento de 

                                           
38 Processo nº 50300.010310/2017-82, para registro de instalação portuária. 
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análises e estudos, bem como eventuais providências junto aos órgãos da 

Administração Pública, para estruturar a viabilidade jurídica e técnica da 

implantação de uma unidade de regaseificação FSRU e da usina 

termoelétrica em área do Porto Organizado de Vila do Conde, conforme 

Carta DIRPRE Nº 356/2017 (SEI 0319569). (...) 

9. A supracitada Nota Técnica, elaborada com o propósito de orientar a 

CDP no tocante à exploração de área dentro da poligonal do Porto 

Organizado, ao analisar o assunto, pontuou que a instalação da 

usina termoelétrica dentro do Porto Organizado, por se tratar de 

atividade econômica e não operacional, se enquadraria na 

ocupação de área portuária cuja modalidade é a cessão de uso 

onerosa, conforme artigo 13 da Portaria SEP nº 409/2014: (...)” 

(Grifo nosso) 

122. Confira-se, outrossim, trecho do Ofício nº 149/2017/SOG-

ANTAQ (doc. 08)39, encaminhado pela Superintendência de Outorga da ANTAQ à CDP 

em 30.11.2017, após análise do Protocolo de Intenções, indicando a necessidade 

de observância do disposto na Portaria SEP nº 409/2014, que dispõe sobre a 

utilização de áreas não operacionais em portos organizados, e a anuência do poder 

concedente: 

“1. Reporto-me à correspondência em referência, na qual Vossa Senhoria 

solicita orientações acerca do Protocolo de Intenções com a Centrais 

Elétricas Barcarena S.A. - CELBA, cujo objetivo é a conjugação de esforços 

entre as partes com vistas ao desenvolvimento de análises e estudos, bem 

como eventuais providências junto aos órgãos da Administração Pública, 

para estruturar a viabilidade jurídica e técnica da implantação de uma 

unidade de regaseificação FSRU e da usina termoelétrica em área do Porto 

Organizado de Vila do Conde. 

2. No que diz respeito à unidade de regaseificação FSRU, deve-se observar 

o disposto na Resolução Normativa nº 13-ANTAQ, que tem por objeto 

estabelecer os procedimentos para o registro de instalações de apoio ao 

transporte aquaviário junto à ANTAQ, consoante as orientações do Ofício 

nº 351/2017/GAP/SOG-ANTAQ (anexo). 

                                           
39 Processo nº 50300.007606/2017-16. 
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3. Em relação às tratativas para estruturar a viabilidade jurídica e 

técnica da implantação da usina termoelétrica em área do Porto 

Organizado de Vila do Conde,  informo que, inicialmente, a 

administração do porto deverá submeter a proposta de uso da 

área ao poder concedente – Ministério dos Transportes, Portos e 

Aviação Civil, nos termos previstos na Portaria nº 409, de 27 de novembro 

de 2014, que estabelece os procedimentos para a exploração direta e 

indireta pela administração do porto de áreas não afetas às operações 

portuárias em Portos Organizados administrados por órgão ou entidade 

sob controle estatal.” 

123. Nesse ponto, considerando o inequívoco posicionamento 

da ANTAQ, entidade reguladora responsável pela avaliação relativa às áreas não 

operacionais de portos organizados, não caberia à ANEEL ou à EPE adotar posição 

distinta, de modo a ignorar as exigências setoriais para a ocupação estável de áreas 

portuárias, sobretudo quando destinadas à implantação de um empreendimento de 

geração. 

124. A cessão de uso é modalidade de contrato administrativo 

e, diferentemente da Declaração CDP, tem como uma de suas características a 

bilateralidade. Confira-se, nesse ponto, a definição doutrinária de contrato 

administrativo: 

“De forma simples, porém, pode-se conceituar o contrato administrativo 

como o ajuste firmado entre a Administração Pública e um 

particular, regulado basicamente pelo direito público, e tendo por objeto 

uma atividade que, de alguma forma, traduza interesse público.”40 (Grifo 

nosso) 

“Existe uma definição legal ampla contida no art. 2º, parágrafo único, da 

Lei nº 8.666, no sentido de que se considera ‘contrato todo e qualquer 

ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, 

em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a 

estipulação de obrigações recíprocas, seja qual fora a denominação 

utilizada’.  

                                           
40 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 31. ed. rev. atual. e ampl. São 
 Paulo: Atlas, 2017, p. 181. 
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Prefere-se definir contrato administrativo, em sentido amplo, como o 

acordo de vontades destinado a criar modificar ou extinguir 

direitos e obrigações, tal como facultado legislativamente e em que pelo 

menos uma das partes atue na função administrativa.”41 (Grifo nosso) 

125. Ressalta-se, por oportuno, que nem a CDP e tampouco o 

Consórcio negaram a necessidade de realização de licitação para cessão onerosa de 

área no Porto Organizado visando à implantação da UTE, o que invalida, de plano, a 

Declaração CDP. 

126. Repisa-se, novamente, a inequívoca manifestação da CDP 

no ofício DIRPRE nº 672/2019 (doc. 04) em resposta a questionamento veiculado pela 

Recorrente: 

“Reporto-me ao expediente da Hidrovias do Brasil - Vila do Conde S.A. 

referente a formalização de um protocolo de intenções entre a CELBA e a 

Companhia Docas do Pará, cujo objetivo são esforços entre as partes para 

o desenvolvimento de análise e estudos, com o escopo de haver a 

concessão de uso de área sem o devido processo licitatório. 

Destarte, registramos que a Companhia Docas do Pará é uma empresa 

pública e está adstrita as normas legais vigentes, portanto não pode se 

abster de realizar procedimento licitatório para arrendamento de 

áreas portuárias, conforme art. 4º da Lei nº 12.815/2013. 

(...) 

A guisa de arremate, esclarecemos que tratou de um protocolo de 

intenções sem nenhum privilégio ou destinação de área, cuja 

vigência perdurou por 1 (um) ano, somente com intuito de disponibilizar 

dados técnicos e materiais para desenvolvimento do citado estudo, 

respeitado a legislação portuária vigente”. (Grifo nosso) 

127. Confira-se, ainda, o seguinte excerto das Contrarrazões: 

“Esses documentos especificam em qual área poderá ser instalado o 

empreendimento. Após a realização de licitação, a CDP poderá 

                                           
41 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 6. ed. rev. e atual. Belo Horizonte: Fórum, 
 2010, p. 426. 
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outorgar a cessão do direito de uso à CELBA, na forma 

compromissada. Ainda que se cogite a perda da referida licitação, 

cumpre ressaltar o fato de que há, na área do porto organizado em 

questão, uma pluralidade de locais disponíveis para 

empreendimentos como o da recorrida, sem qualquer restrição de 

direito de uso, isto é, outras áreas igualmente disponíveis. Tais áreas são 

de perfil semelhante àquela indicada originalmente ao empreendimento 

da CELBA, que também poderiam ser licitadas, assegurando a cessão do 

direito de uso de bem público à CELBA.” (Grifo nosso) 

128. Questiona-se, então, qual a validade da 

Declaração CDP, principal documento apresentado pelo Consórcio para 

justificar suposto direito de usar e dispor de área no Porto Organizado. A 

resposta é simples: NENHUMA! 

129. Ainda, o trecho das Contrarrazões acima transcrito gera 

especial preocupação, uma vez que (i) se reconhece, ainda que implicitamente, a 

ausência de qualquer validade jurídica da Declaração e (ii) se coloca em dúvida a exata 

localização da UTE, que, na visão do Consórcio, poderá ser facilmente alterada caso a 

CELBA venha a perder eventual e incerta licitação da CDP para cessão onerosa de área 

no Porto Organizado. 

130. O que o Consórcio intencionalmente omite, todavia, é 

que, no Plano de Desenvolvimento e Zoneamento - PDZ do Porto 

Organizado42, aprovado pela Portaria MTPA nº 408/2018, diversamente do que 

sustenta o Consórcio, há apenas UMA área destinada à implantação da UTE. Ou 

seja, caso o Consórcio não se sagre vencedor de eventual licitação para cessão de uso 

da área, a implantação da UTE restará integralmente inviabilizada, com manifestos 

prejuízos ao setor elétrico brasileiro. 

131. Confira-se a imagem contida no referido PDZ com a exata 

localização da ÚNICA área destinada à implantação de uma usina termelétrica, 

perfazendo o total de 300.073 m² (trezentos mil e setenta e três metros quadrados)43: 

                                           
42 Disponível em: https://www.cdp.com.br/pdz. Acesso em: 02.02.2020. 
43  Planta do PDZ Curto Prazo. Disponível em: https://www.cdp.com.br/pdz. Acesso em: 03.02.2020. 
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132. Em uma leitura mais atenta do referido PDZ, verifica-se 

que a indicação da área em questão surge justamente de uma manifestação (não 

mencionada ou disponibilizada pelo Consórcio para análise) de 24.11.2016 da 

integrante do Consórcio (e acionista da CELBA44) Golar Power Brasil Participações S.A. 

(antiga GG Power Participações S/A), apresentada à CDP com vistas à implantação da 

                                           
44 Consoante a documentação apresentada pela CELBA nas Contrarrazões, a Golar Power Brasil 
 Participações S.A. seria detentora de 50% (cinquenta por cento) das ações da CELBA. 
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UTE, denotando, nesse sentido, a essencialidade da área em questão e a ausência da 

alegada pluralidade de áreas disponíveis no Porto Organizado. Confira-se o seguinte 

trecho do PDZ: 

“GG POWER Participações S/A – Intenção de implantação de Terminal de 

Regaseificação integrado a uma usina termoelétrica. Sendo previsto a 

operação em espelho d’água de embarcação regaseificadora fundiada 

(sic), servidão de passagem e espaço em pipe rack e utilização de área de 

120.980 m² destinada a planta de processamento e distribuição de GNL – 

Protocolo em 24.11.2016;” 

133. Aliás, em relação a este ponto, merece destaque a 

informação de que, anteriormente à edição do Portaria MTPA nº 408/2018, que aprovou 

o novo PDZ do Porto Organizado, o referido PDZ era disciplinado na forma da 

Portaria nº 473/2015, da extinta Secretaria de Portos da Presidência da República. 

O PDZ aprovado em 201545 afetava, de maneira inequívoca, a área em análise a 

atividades portuárias, reservando-a para a implantação de 2 (dois) terminais portuários 

a serem outorgados por meio de arrendamentos, na forma exigida pela Lei dos Portos. 

Confira-se: 

 

                                           
45 Disponível em: https://www.cdp.com.br/documents/10180/44712137/PDZ+-+2015+DO+PORTO+ 
 DE+VILA+DO+CONDE.pdf/1fd232e0-19b5-4ac4-b5a8-2056670c9ac0. Acesso em: 5.2.2020. 
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134. É de se estranhar, portanto, que, em razão da 

manifestação protocolada pela Golar Power Participações S.A. (antiga GG POWER 

Participações S/A), o PDZ tenha sido reformulado pela Portaria MTPA nº 408/2018 para 

reservar, sem a devida realização de certame licitatório, área destinada à UTE em 

manifesto detrimento da possibilidade de novas instalações portuárias no 

Porto Organizado, priorizando dessa forma atividade alheia à real vocação 

portuária de tais áreas. 

135. Outro aspecto importante é que, ainda que se cogite a 

possibilidade de implantação da UTE em localidade distinta daquela prevista no atual 

PDZ, o que se admite apenas a título de argumentação, uma vez alterada a localidade 

de implantação da UTE já informada ao órgão responsável pelo licenciamento ambiental 

do empreendimento, deverá ser realizado novo licenciamento prévio da UTE, 

caso o local não possua licença para tal, assim como obtida nova Certidão de 

Anuência Municipal para UTE, colocando em xeque a sua disponibilidade de geração 

nos prazos exigidos no âmbito do Leilão. 

136. Ora, uma vez que a licença prévia atesta a viabilidade do 

local de implantação e do projeto em si, qualquer alteração em sua área ensejará, 

necessariamente, em novo procedimento de licenciamento ambiental cuja avaliação do 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) poderia levar ao menos 1 (um) ano, conforme 

Resolução CONAMA nº 237/1997. Nesse ponto, vale transcrever o conceito de 

licenciamento ambiental previsto no art. 1º da Resolução: 

“Art. 1º - Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes 

definições: 

I - Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o 

órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação 

e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos 

ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou 

daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, 

considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas 

aplicáveis ao caso. ” 

137. Confira-se, em relação aos princípios norteadores de 

qualquer procedimento licitatório, o art. 3º, caput, da Lei de Licitações: 

“Art. 3  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 
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administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 

será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 

básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que 

lhes são correlatos.” (Grifo nosso) 

138. O Consórcio, ainda, faz inúmeras digressões em seu 

recurso sobre a necessidade de flexibilização das Instruções EPE e a suposta 

aceitabilidade da Declaração CDP. Tal fato, todavia, como destacado anteriormente, 

representaria uma inquestionável afronta aos princípios da legalidade e da isonomia 

entre os licitantes, inclusive diante a existência de inúmeros empreendedores 

que, de boa-fé, optaram por não submeter seus empreendimentos a cadastro 

da EPE por ausência parcial da documentação prevista (e na forma prevista) 

nas Instruções EPE. 

139. Outrossim, na medida em que a CELBA poderia ser 

beneficiada pela CDP (em expediente contrário à legislação aplicável, como visto), cria-

se uma enorme vantagem econômica ao Consórcio, o que se reflete na possibilidade 

de apresentar proposta econômica mais vantajosa no âmbito do Leilão. De maneira 

mais simples: tendo facilidades não extensíveis aos demais competidores, não 

é de se estranhar que o Consórcio tenha figurado dentre os vencedores do 

Leilão, com Índice de Custo Benefício - ICB de R$ 188,95/MWh (cento e oitenta 

e oito reais e noventa e cinco centavos por megawatt-hora). 

140. De fato, o ICB resulta de um sem-número de variantes 

constantes do plano de negócios desenvolvido pelo empreendedor de geração, aí 

incluídos os investimentos para a implantação da central geradora (CAPEX) e os seus 

custos operacionais (OPEX). 

141. Dentre outras despesas de capital, o CAPEX inclui 

eventuais custos de aquisição de área para a implantação do empreendimento de 

geração. Questiona-se, nesse sentido, como foi possível o Consórcio precificar de 

antemão, com a segurança necessária, o custo da cessão onerosa da área para 

implantação da UTE, quando a licitação para a outorga de tal cessão sequer ocorreu? 

A viabilidade econômico-financeira da implantação da UTE também não 

resiste, em qualquer hipótese, a uma análise mais aprofundada de todas as 

variantes associadas à sua concepção. 

142. Neste cenário, pouco importa a discussão trazida 

pelo Consórcio acerca da impossibilidade de registro da Declaração CDP no 
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RGI, pois tal argumento apenas desvia a atenção da discussão para um ponto sem 

qualquer utilidade. Isso porque, conforme acima transcrito, as Instruções EPE já 

flexibilizam tal regra e possibilitam, no caso de recurso do RGI, o registro do 

instrumento no Registro de Títulos e Documentos. Adicionalmente, não bastasse tal 

cenário fático e jurídico, verifica-se que as Instruções EPE exigem a recusa de 

registro pelo cartório, devidamente comprovada, documento este que também 

NÃO foi apesentado pelo cartório. A recusa há de ser comprovada pelo empreendedor 

mediante declaração nesse sentido exarada pelo cartório competente, devendo tal 

declaração ser apresentada à EPE, nos termos das Instruções da EPE. 

143. No caso em tela, tem-se que a recusa não foi 

apresentada pelo Consórcio por uma única razão: a recusa do cartório seria 

necessariamente motivada pela ausência de previsão, no registro 

imobiliário, de uma simples declaração inapta a gerar quaisquer efeitos de 

natureza imobiliária, expondo, dessa forma, a inequívoca fragilidade 

documental do Consórcio! 

144. Todavia, o que se discute, no caso em tela, é a 

existência de um documento que NÃO configura instrumento contratual 

passível de originar ônus real em favor do Consórcio e justamente por essa 

razão não seria possível o seu registro no RGI. 

145. Adicionalmente, ainda que a Declaração CDP 

tenha sido registrada pelo Consórcio no Registro de Títulos e Documentos 

para conferir ao documento simples aparência de serventia e validade 

jurídica, tal documento NÃO possui validade jurídica e não assegura ao 

Consórcio, em qualquer medida, a utilização de área do Porto Organizado 

para a implantação da UTE e permanência no prazo exigido! 

146. Ou seja, a Declaração CDP não atende às 

finalidades de segurança jurídica perseguidas pelas Instruções EPE e, 

portanto, deveria ter sido rechaçada de plano pela EPE. 

147. No que tange, por sua vez, à certidão de matrícula nº 

6.625, do 1º Oficial de Registro de Imóveis de Belém (“Certidão de Matrícula”), e à 

Declaração da Oficial Titular do Cartório do único Ofício de Barcarena (“Declaração 

Oficial”), verifica-se que se tratam de documentos auxiliares à Declaração CDP e não 

alteram as conclusões até então esposadas neste RECURSO ADMINISTRATIVO. 

148. A Certidão de Matrícula apresentada se refere a imóvel 

de titularidade da extinta Empresa de Portos do Brasil S.A., atestando, ainda, a 
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inexistência de ônus sobre o referido imóvel. De outro lado, a Declaração Oficial indica 

a inexistência de abertura de matrícula do mesmo imóvel no Cartório do Único Ofício 

de Barcarena. Note-se que a apresentação de tais documentos apenas teria serventia 

na hipótese de instruir a recusa de registro de um instrumento contratual no RGI. 

Ou seja, considerando ser imprestável a Declaração CDP para as finalidades exigidas 

nas Instruções EPE, os documentos auxiliares também não possuem qualquer valor 

jurídico. 

149. Por fim, o Consórcio menciona a existência de um termo 

de autorização (“Termo de Autorização”) expedido pela CDP, por meio do qual “a 

autoridade autorizou a Recorrente a implantar unidade de regaseificação e usina 

termoelétrica no Porto de Vila do Conde”. Tal informação, todavia, consoante será 

abordado a seguir, também não se sustenta, uma vez que o Termo de Autorização 

foi apresentado pelo Consórcio com a inequívoca finalidade de induzir em erro tanto a 

EPE quanto esta D. ANEEL.  

150. O regime jurídico aplicável a áreas não operacionais dos 

portos organizados impede cessão, sem licitação, do uso de áreas para implantação de 

empreendimentos comerciais, como é o caso da UTE. Nesse sentido, jamais se poderia 

cogitar a outorga de uma autorização precária pela CDP para a implantação da UTE em 

área do Porto Organizado. 

151. Adicionalmente, em pesquisa no sistema eletrônico de 

processos administrativos da ANTAQ46, a Recorrente identificou que o referido Termo 

de Autorização (doc. 10), datado de 24.4.2018, foi utilizado apenas e tão somente ao 

processo de registro da unidade de regaseificação na condição de instalação de apoio 

ao transporte aquaviário, na forma da Resolução ANTAQ nº 13/2016, limitando-se, 

nesse contexto, a autorizar a CELBA a fundear a unidade de regaseificação associada 

à UTE. 

152. Confira-se o introito do referido Termo de Autorização: 

“(...) o Diretor Presidente da Companhia Docas do Pará - CDP, na qualidade 

de Autoridade Portuária, (...), RESOLVE: 

1. Autorizar a empresa CELBA – CENTRAIS ELETR1CAS BARCARENA S.A., 

inscrita no CNPJ/MF n° 22.634.19110001-86, doravante denominada 

apenas AUTORIZADA, com sede na Rua Visconde de Pirajá, 142, salas 204 

a 206, Rio de Janeiro/RJ, a fundear embarcação do tipo FSRU 

                                           
46 Em que pese não ter sido juntado pelo Consórcio em suas Contrarrazões, o Termo de Autorização foi 
 localizado dentre os anexos à Anexo Petição (0451120) - SEI 50300.010310/2017-82. 
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(Floating Storage Regasification Unit) em área do Porto de Vita 

do Conde, na cidade de Barcarena/PA, para operação de recepção e 

armazenagem de gás natural liquefeito. 

2. A presente Autorização é dada a título precário a sua validade 

se condiciona à obtenção do registro da referida instalação 

flutuante junto à Agenda Nacional de Transportes Aquaviários - 

ANTAQ, podendo ser revogada mediante notificação prévia de, no 

mínimo, 15 (quinze) dias, por motivo de interesse público devidamente 

justificado ou, imediatamente, caso nao haja o devido registro perante o 

órgão regulador. (...)” 

153. Como é sabido, a unidade de regaseificação (FSRU), 

caracterizada como instalação de apoio ao transporte aquaviário na forma da Resolução 

ANTAQ nº 13/2016, objeto efetivo do Termo de Autorização, destina-se a realizar 

a recepção, armazenamento e regaseificação do gás natural liquefeito recebido para 

posterior envio à UTE, não se confundindo, em qualquer medida, com a própria 

UTE. 

154. Adicionalmente, o escopo do Termo de Autorização foi 

apenas instruir processo administrativo perante a ANTAQ referente ao registro da 

unidade de regaseificação (instalação de apoio ao transporte aquaviário), na forma da 

Resolução ANTAQ nº 13/2016, sem qualquer menção à própria UTE. 

155. De maneira inequívoca, o que se verifica no panorama 

apresentado é uma arquitetura destinada a reunir elementos para COIBIR a CDP a 

ceder, sem o devido procedimento licitatório, o uso de área no Porto Organizado. Em 

outras palavras, UMA INEXIGIBILIDADE FABRICADA DE PROCEDIMENTO 

LICITATÓRIO PARA CESSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA! É que, uma vez 

concluído o Leilão, a CDP será pressionada pelo Consórcio para efetivar a cessão de 

uso de área que deveria ter sido outorgada como condição de participação do mesmo 

Leilão. Esse absurdo, portanto, não pode prosperar. 

156. Feitas as considerações acima, pode-se concluir 

que as regras específicas do processo de habilitação técnica para 

participação no leilão A-6/2019, em especial o item 5.11 das Instrução de 

Cadastramento e Habilitação Técnica da própria EPE, exigem o atendimento 

dos seguintes requisitos para comprovação do direito e uso e dispor do 

terreno: 
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(i) Contrato celebrado com o proprietário (na 

hipótese de imóvel de terceiro) que, necessariamente: 

(a) vincule o uso e assegure o direito de 

dispor do local a ser destinado ao empreendimento; 

(b) assegure o direito de uso do ou dispor do 

imóvel pelo prazo de suprimento do CCEAR (no caso, 25 anos); e 

(c) esteja registrado no RGI e averbado na 

matrícula (somente se houver recusa de averbação pelo cartório de RGI, devidamente 

comprovada, vale instrumento registrado no RTD). 

(ii) Apresentação de Declaração no modelo previsto 

no Anexo V às Instruções EPE, na qual o empreendedor deverá declarar que tem a 

propriedade ou a posse direta das áreas necessárias à implantação do 

empreendimento, sempre mediante justo título.  

157. Como demonstrado, a documentação apresentada 

pelo Consórcio à EPE para fins de comprovação do direito de usar e dispor do 

terreno não atende a esses requisitos, tendo em vista que: 

(i) Não foi apresentado instrumento contratual com 

a CDP para vincular uso ou dispor do local destinado à UTE. Nesse sentido, a CELBA 

apresentou tão somente a Declaração CDP, no sentido de que a área estaria reservada 

para implantação da UTE. A Declaração CDP, todavia, é nula de pleno direito e não 

produz quaisquer efeitos jurídicos, uma vez que foi emitida em claro descumprimento 

à legislação aplicável ao setor portuário e aos imóveis de titularidade da União; 

(ii) A Declaração CDP não vincula, em qualquer 

medida, o uso ou assegura o direito de dispor do local destinado à UTE; 

(iii) A Declaração CDP não assegura o direito de 

dispor e usar do imóvel pelo período de 25 (vinte e cinco) anos previsto no CCEAR;  

(iv) A Declaração CDP não é justo título que confere 

ao Consórcio a posse do imóvel necessário à implantação da UTE; 

(v) A Declaração CDP não está averbada na matrícula 

do RGI e não foi claramente demonstrada a recusa (e os motivos) do RGI em realizar 

a averbação. 
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158. Apenas para colocar uma pá de cal sobre essa questão, 

como destacado na contextualização fática do presente RECURSO 

ADMINISTRATIVO, posteriormente à Decisão EPE, a CDP, em resposta à OAB47, 

confirmou que (i) não outorgou a terceiros qualquer direito sobre a área pretendida 

para a implantação da UTE e (ii) teria a intenção de licitar a cessão de uso da área no 

mês de abril, o que, todavia, ainda não ocorreu. Confiram-se, uma vez mais, a 

resposta oferecida pela CDP ao questionamento nº II da OAB: 

“(...) II – Caso positiva a resposta, questiona se a mesma já foi outorgada? 

Não. A outorga da área será efetuada mediante a realização de 

processo licitatório, cujo Termo de Referência se encontra em 

fase final de elaboração.” (Grifo nosso) 

159. Sem prejuízo de todos os elementos apresentados pela 

Recorrente, a resposta da CDP na Carta DIRPRE nº 92/2020 corrobora, de maneira 

cristalina, o que se tem alegado até então: o Consórcio jamais possui qualquer 

espécie de direito de dispor ou usar área no âmbito do Porto Organizado, 

muito menos pelo prazo total de suprimento previsto no CCEAR! 

160. Há que se destacar, outrossim, que a manutenção da 

Decisão, em manifesto desatendimento ao disposto na Portaria 102 e nas Instruções 

EPE, certamente tem o condão de afastar, em futuros leilões de energia para 

novos empreendimentos, investidores sérios e comprometidos, que 

aplicaram recursos para aquisição ou disposição de área, com a plena 

execução de seus empreendimentos, no cronograma pactuado, em pleno 

atendimento à legislação e à regulamentação do setor de energia elétrica. 

161. Da mesma forma, a manutenção da Decisão acaba por 

impactar, de maneira irreversível, a segurança jurídica do setor regulado de geração 

de energia elétrica, haja vista os inúmeros e insanáveis vícios de legalidade atinentes à 

implantação da UTE e a sua inviabilidade econômico-financeira. 

162. Não é demais frisar, uma vez mais, que a UTE foi 

responsável, no Leilão, pela comercialização de nada menos do que 76,7%48 (setenta 

e sete vírgula sete por cento) do montante total de energia referente ao produto 

disponibilidade. Nesse ponto, a eventual inviabilização tardia da UTE poderá deixar 

descontratadas as distribuidoras de energia elétrica que, de boa-fé e visando 

                                           
47 Carta DIRPRE nº 92/2020 - NUP 48513.005263/2020-00. 
48 Do total de 162.736.334,400 MWh comercializados no produto disponibilidade, a UTE logrou 
 comercializar cerca de 124.846.336,800. 
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ao cumprimento de suas obrigações regulatórias de longo prazo, acudiram 

ao Leilão com a finalidade de adquirir energia de empreendimentos sólidos 

e viáveis! 

163. Assim, diante de todo o exposto, resta claro e inequívoco 

que o Consórcio NÃO apresentou a documentação comprovatória relativa ao art. 4º, 

§3º, da Portaria 102, razão pela qual, nos termos do item 2.3 do Edital, a 

Decisão deve ser integralmente revista por esta D. ANEEL para INABILITAR 

o Consórcio. 

III.3. Da nulidade da DRO emitida pela ANEEL em favor 

da UTE  

164. Dentre os requisitos para habilitação técnica previstos na 

Portaria 102, destaca-se a necessidade de registro do empreendimento perante a 

ANEEL. Confira-se os seguintes dispositivos da Portaria: 

“Art. 2º Os empreendimentos de geração, inclusive a ampliação de 

empreendimentos existentes, deverão estar registrados na Agência 

Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 

§ 1º O registro dos empreendimentos, de que trata o caput, será 

formalizado em documento a ser emitido pela ANEEL. 

§ 2º O registro dos empreendimentos, a que se refere o caput, terá como 

finalidade, entre outras, permitir que o agente interessado solicite licenças 

e autorizações de órgãos públicos federais, estaduais, municipais ou do 

Distrito Federal, em especial os órgãos responsáveis pelo licenciamento 

ambiental, de recursos hídricos e do Operador Nacional do Sistema Elétrico 

- ONS. 

§ 3º A ANEEL deverá publicar o registro dos empreendimentos, previstos 

no caput, no prazo de até setenta e cinco dias antes da realização dos 

leilões, desde que atendidas as condições previstas em atos normativos 

específicos.” 

165. O cadastro em questão é materializado por meio do 

Despacho de Recebimento de Requerimento de Outorga (DRO), publicado pela ANEEL 

no DOU. 

166. Ocorre que, para a obtenção da DRO relativa à UTE, a 

CELBA acabou por induzir a ANEEL em erro, especificamente no âmbito da ficha técnica 
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da UTE apresentada. É que, no referido documento, há um campo específico no qual o 

responsável deve declarar objetivamente que possui a propriedade ou posse 

direta das áreas necessárias à implantação da central geradora. Confira-se, 

nesse ponto, o modelo de ficha técnica para termelétricas constante do sítio eletrônico 

da ANEEL49: 

 

167. Todavia, com a manifesta finalidade de induzir em erro a 

ANEEL, a CELBA alterou indevidamente o conteúdo da declaração exigida, apenas 

destacando que estaria em fase de negociação para obter a propriedade ou a posse 

direta das áreas necessárias à implantação da UTE. O caso é realmente absurdo!  

168. Para que não haja quaisquer dúvidas sobre o que se 

alega, confira-se o item 9 da ficha técnica ora referida: 

 

169. Assim, resta claro que foi descumprido elemento 

essencial para emissão da DRO, qual seja, a declaração de propriedade ou posse direta 

da área necessária à implantação da UTE, sendo imperioso que esta D. ANEEL 

reconheça sua nulidade! 

170. É importante destacar, ainda, que a nulidade da 

DRO implica, igualmente, a nulidade de todos atos a ela subsequentes, em 

especial a própria habilitação técnica da UTE deferida pela EPE e, ainda, a 

participação do Consórcio no Leilão! 

                                           
49 Disponível em: https://www.aneel.gov.br/outorgas/geracao/-
/asset_publisher/mJhnKIi7qcJG/content/ute-central-geradora-termeletrica-ren-390-2009-
/655808?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Foutorgas%2Fgeracao
%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_mJhnKIi7qcJG%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_
p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2. Acesso 
em: 7.5.2020. 

Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 4BCFC8200054A815
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.

Número: 48513.012842/2020-00



 

 53 
 

GED - 4815171v13 - 108001.12 

171. Assim, entende-se que essa D. ANEEL, entidade 

diretamente responsável pela emissão da DRO, deve reconhecer de ofício 

sua, inabilitando imediatamente o Consórcio. 

III.4. Da manifesta nulidade da licença ambiental da 

UTE  

172. Outro aspecto que deve ser enfatizado para reforçar o 

descumprimento, pelo Consórcio, ao item 2.3 do Edital se refere à patente 

irregularidade da licença prévia da UTE, emitida em desacordo com a legislação e 

regulamentação aplicáveis. 

173. De início, chama atenção o fato de que o licenciamento 

ambiental foi conduzido perante órgão estadual (SEMAS), em razão de convênio 

específico de cooperação técnica, fugindo à regra geral prevista n o Decreto Federal nº 

8.437/2015, que disciplina a competência federal para o licenciamento de 

empreendimentos de geração de energia termelétrica com capacidade instalada igual 

ou superior a 300 MW (trezentos megawatts). 

174. Confira-se, nesse sentido o disposto no art. 3º, inciso VII, 

alínea “b” do referido Decreto: 

“Art. 3º Sem prejuízo das disposições contidas no art. 7º, caput, inciso  

XIV, alíneas “a” a “g”, da Lei Complementar nº 140, de 2011, serão 

licenciados pelo órgão ambiental federal competente os seguintes 

empreendimentos ou atividades: 

(...) 

VII - sistemas de geração e transmissão de energia elétrica, quais sejam: 

(...) 

b) usinas termelétricas com capacidade instalada igual ou 

superior a trezentos megawatt; e” (Grifo nosso) 

175. É importante destacar, igualmente, que o projeto 

inicialmente apresentado ao IBAMA tinha localização diversa daquela atualmente 

licenciada, pela SEMAS, sendo certo que a alteração de localização foi solicitada perante 

o IBAMA. 

176. Nesse ponto, portanto, tem-se que o licenciamento 

ambiental da UTE, considerando a incidência do princípio da isonomia e tal 
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como a sistemática aplicada ao projeto da Recorrente, deveria ter sido 

conduzido diretamente pelo IBAMA, sem qualquer delegação de competência ao órgão 

estadual acima mencionado. É importante frisar: o empreendimento da 

Recorrente foi integralmente licenciado pelo IBAMA, nos exatos termos do 

Decreto Federal nº 8.437/2015, não havendo qualquer exceção e/ou 

flexibilização de exigências em relação a tal procedimento. 

177. A licença prévia da UTE foi emitida pela SEMAS em 15 de 

março de 2019, no âmbito do processo administrativo nº 2017/0000044570 (docs. 14 

e 15). 

178. Como destacado no Recurso Administrativo, para fins de 

comprovação da regularidade fundiária da UTE, foi apresentada pela CELBA tão 

somente o já mencionado Protocolo de Intenções, cuja vigência se encerrou em 2018 

e não garantiu à CELBA qualquer direito de uso de ocupação de área no Porto 

Organizado. 

179. Ocorre que, como já destacado, o Protocolo de Intenções 

não é (e nem poderia ser) considerado documento hábil para este fim. 

180. Note-se que a legislação ambiental determina como 

condição para a emissão da licença prévia a apresentação, pelo requerente, da certidão 

de uso e ocupação do solo, emitida pelo município responsável por regulamentar e 

fiscalizar as atividades realizadas na área objeto de licenciamento. Por sua vez, é 

condição necessária para emissão da certidão de uso e ocupação do solo a 

comprovação de disponibilidade da área, o que deverá ser feito por meio da 

apresentação de matrícula, contrato de locação, termo de cessão de uso ou outro 

documento apto a demonstrar a disponibilidade e/ou titularidade da área.  

181. No presente caso, a CELBA, como já exaustivamente 

demonstrado, NÃO possui qualquer documento apto a comprovar a disponibilidade da 

área localizada no Porto Organizado. É que, como destacado, o já expirado Protocolo 

de Intenções consistiu em um documento que veio disciplinar apenas a conjugação de 

esforços entre a CELBA e a CDP para viabilização de estudos técnicos e econômicos 

acerca da UTE, não servindo, dessa forma, para fazer prova de disponibilidade da área 

para sua implantação. 

182. Isso porque a licença prévia aprova, justamente, a 

localização e concepção do empreendimento, de forma que não se pode correr o risco 

de, após emissão da referida licença, em uma fase mais adiantada do processo, o 
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empreendedor necessitar alterar o local da implantação, porque não obteve anuência 

do proprietário do imóvel necessário. 

183. Sendo assim, é manifestamente temerária a emissão de 

licença prévia por parte da SEMAS em favor de um privado tendo por objeto a 

exploração de um bem público, sem que haja qualquer suporte jurídico autorizando a 

utilização desse imóvel – menos ainda uma “comprovação de regularidade fundiária ou 

matrícula do imóvel ou contrato de locação ou arrendamento”. 

184. Em suas Contrarrazões, o Consórcio busca induzir em 

erro o leitor ao firmar que a Ordem de Serviço nº 01/2015 da SEMAS não seria aplicável 

ao procedimento de licenciamento da UTE e que tal normativo apenas seria aplicável 

às hipóteses de renovação de licenciamento. O argumento, todavia, não resiste a uma 

simples leitura da ementa da Ordem de Serviço nº 01/2015 da SEMAS, senão confira-

se: 

“Dispõe sobre o fluxo dos procedimentos e critérios para a tramitação dos 

pedidos de regularização e licenciamento ambiental, retificação de 

licenciamento, renovação de licença e mudança de razão social do 

empreendimento, no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade do Pará – SEMAS/PA, e dá outras providências.” (Grifo 

nosso) 

185. Inexiste, portanto, qualquer dúvida de que tal normativo 

se aplica aos processos de licenciamento ambiental, exigindo-se a “comprovação de 

regularidade fundiária ou matrícula do imóvel ou contrato de locação ou arrendamento” 

(cf. art. 11, inciso VII, da citada Ordem de Serviço 01/2015). 

186. Ora, ainda que se cogite, como aduz o Consórcio, a 

aplicação da Instrução Normativa SEMAS nº 03/2016 em detrimento da Ordem de 

Serviço 01/2015, fato é que a referida Instrução Normativa nº 03/2016 exige, 

igualmente, a comprovação da regularização fundiária para licenciamento 

ambiental de empreendimento, senão confira-se: 

“Art. 3º. Para a instauração do processo de licenciamento, o proponente 

deverá apresentar as seguintes documentações, 

I – relativamente à habilitação jurídica, conforme o caso: 

(...) 

l) Comprovação de regularidade fundiária, (...);” 
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187. O dispositivo acima é bastante claro e não deixa dúvidas 

em relação à obrigatoriedade de comprovação da regularidade fundiária para o 

processo de licenciamento ambiental, não contendo qualquer exceção em relação 

ao licenciamento prévio de empreendimentos. 

188. O Consórcio faz referência e anexa às suas Contrarrazões 

o inteiro teor do Parecer nº 24480/CONJURGABSEC/2018, de lavra da Consultoria 

Jurídica da SEMAS, por meio do qual foram analisados os aspectos jurídicos referentes 

ao licenciamento da UTE. Nesse sentido, o Consórcio buscou demonstrar que a SEMAS 

teria se dado por satisfeita com a apresentação do Protocolo de Intenções para fins de 

comprovação da regularidade fundiária da UTE, omitindo em sua transcrição, 

contudo, o trecho final do parágrafo transcrito. 

189. Confira-se a integralidade do parágrafo em questão: 

“Vieram a esta Consultoria Jurídica – CONJUR os autos do processo em 

epígrafe, para análise e manifestação quanto aos aspectos legais do 

requerimento de Licença Prévia para a Usina Termelétrica Novo Tempo 

Barcarena a Gás Natural, no município de Barcarena. 

(...) 

12) Certidão de uso e ocupação do solo: fl. 33; 

13) Regularidade Fundiária: protocolo de intenções CDP; fls. 26 a 31, 

cumpre ressaltar que o mencionado protocolo de intenções é suficiente à 

fase de licença prévia uma vez que esta ainda não autoriza qualquer 

intervenção na área, somente atesta a viabilidade do projeto, portanto, 

para as demais fases do Licenciamento, quais sejam LI e LO será 

imprescindível a demonstração da propriedade ou do Direito de 

uso da área concedido à CDP e a Interessada;” (Grifo nosso) 

190. O trecho acima transcrito é bastante esclarecedor, pois 

releva concomitantemente que: 

(i) a SEMAS flexibilizou indevidamente a 

exigência contida no art. 3º, inciso I, alínea “l”, da Instrução Normativa SEMAS nº 

03/2016, o que, por si só, fere de NULIDADE ABSOLUTA a licença ambiental prévia 

emitida em favor da UTE; 

(ii) não bastasse o exposto no item (i) acima, no 

momento da elaboração do Parecer nº 24480/CONJURGABSEC/2018, em 14.12.2018, 
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a vigência do Protocolo de Intenções já estava encerrada50 há quase 7 (sete) 

meses e, portanto, já não produzia quaisquer efeitos jurídicos hábeis para respaldar a 

emissão de licença ambiental pela SEMAS. Por sua vez, a licença ambiental prévia foi 

emitida apenas em março de 2019; e, por fim, 

(iii) ainda que o Protocolo de Intenções (com vigência 

expirada!) fosse suficiente para a obtenção da licença prévia, o que se admite apenas 

a título de argumentação, a demonstração da propriedade da área para implantação da 

UTE ou o seu direito de uso será IMPRESCINDÍVEL para a obtenção das licenças de 

instalação e de operação da UTE,  manobra esta que somente adiciona uma variável 

ilegal e inaceitável que torna incerta a implantação do projeto da UTE e reforça o risco 

de não obtenção das demais licenças aplicáveis, novamente em razão da inexistência 

de qualquer título que assegure ao Consórcio o direito de uso da área para a 

implantação da UTE. 

191. No que tange, por sua vez, à mencionada ”Certidão de 

uso e ocupação de solo”, verifica-se que o Consórcio disponibilizou apenas a chamada 

Certidão de Anuência Municipal (anexo 5 às Contrarrazões), datada de 14.7.2017, 

por meio da qual o município de Barcarena/PA declarou que a UTE estaria de acordo 

com o Código de Postura do mesmo município. Confira-se o texto da referida Certidão 

de Anuência Municipal: 

“SOLICITANTE: CELBA – CENTRAIS ELÉTRICAS BARCARENA S/A 

EMPREENDIMENTO: Unidade Termelétrica a Gás com capacidade de 1.6 

GW 

(...) 

Declaro para os devidos fins, que o Projeto Unidade Termelétrica a Gás 

(...) a ser instalado em uma área cedida pela Companhia Docas do 

Pará no Porto em Vila do Conde/Barcarena-PA, está de acordo 

com o Código de Postura desde (sic) Município.” (Grifo nosso) 

192. É possível observar que a emissão da Certidão de 

Anuência Municipal, que constou do Parecer nº 24480/CONJURGABSEC/2018 e 

indubitavelmente instruiu a concessão da licença ambiental da UTE, também partiu de 

pressuposto jurídico equivocado, qual seja, a existência de cessão de uso efetivada 

                                           
50 O Protocolo de Intenções foi celebrado em 15.5.2017, com vigência de um ano. Como confirmado pela 
 própria CDP no ofício DIRPRE nº 762/2019, a vigência do Protocolo de Intenções não foi estendida, 
 razão pela qual a vigência do referido instrumento se encerrou em 15.5.2018.  
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entre a CDP e a CELBA, o que, conforme demonstrado, jamais ocorreu. Assim, tal 

Certidão de Anuência Municipal está igualmente eivada de nulidade insanável, 

contribuindo, nesse sentido, para a NULIDADE INTEGRAL DO PROCESSO DE 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA UTE PERANTE A SEMAS. 

193. Colocando a questão de forma clara, ainda que superada 

em exercício argumentativo a inequívoca nulidade da licença prévia, a qual foi 

baseada em documento inábil a comprovar a regularidade fundiária e com vigência já 

expirada quando da emissão da referida licença prévia, a continuidade do processo 

de licenciamento é fadada ao insucesso. Isso porque, como destacado 

textualmente pela SEMAS, a demonstração do efetivo direito de utilizar área é condição 

necessária à emissão das licenças ambientais posteriores.  

194. Diante do exposto, em razão da manifesta nulidade da 

licença prévia, deve ser considerado como não atendido pelo Consórcio, 

demonstrando que a ANEEL não pode seguir com a habilitação e a classificação da 

Consórcio no certame. 

III.5. Da insuficiência do enquadramento regulatório da 

unidade de regaseificação (FRSU) pela ANTAQ – tentativa 

de afastar as irregularidades relativas ao direito de usar e 

dispor do local de implantação da UTE e de seu 

licenciamento ambiental 

195. O Consórcio pretendeu, ainda, lançar cortina de 

fumaça sobre as ilegalidades relativas ao direito de dispor e usar da área para 

implantação da UTE e ao seu licenciamento, alegando, de forma genérica, que o projeto 

da UTE contaria, inclusive, com a chancela regulatória da ANTAQ, nos termos da 

Resolução ANTAQ nº 7.039/2019. 

196. Trata-se, sem dúvida alguma, de mais uma tentativa de 

induzir em erro essa D. ANEEL. Confiram-se as alegações do Consórcio: 

“67. Da mesma forma, por meio da Resolução nº 7.039/19, a CELBA 

obteve o registro da Agência Nacional de Transportes Aquaviários 

(“ANTAQ”) para “ocupação em água, composta pela FSRU 

atracada/fundeada e pela infraestrutura correspondente em água” (doc. 

13). (...) 

68. Por duas vezes, durante o criterioso processo de registro perante a 

ANTAQ, o órgão enviou ofícios ao Ministério da Infraestrutura para que 

Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 4BCFC8200054A815
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.

Número: 48513.012842/2020-00



 

 59 
 

GED - 4815171v13 - 108001.12 

tomasse ciência do projeto e manifestasse a sua conformidade com as 

políticas públicas, sem apontamento de irregularidades.” 

197. O fato também é destacado pela ANEEL no Ofício nº 

57/2019-SEL/ANEEL: 

“3. A CELBA, notificada pela Hidrovias do Brasil, apresentou manifestação 

por meio da correspondência protocolizada na ANEEL em 30/10/2019 (SIC 

48513.029519/2019), por meio da qual, buscou esclarecer que a ANTAQ 

foi o órgão competente para enquadramento regulatório do complexo 

(terminal de regaseificação e usina termelétrica) e que a obtenção da 

Licença Prévia seguiu o processo de licenciamento ambiental.” 

198. Ocorre que uma simples leitura da Resolução ANTAQ nº 

7.039/2019 é capaz de elucidar que o referido normativo não contém qualquer análise 

ou autorização da ANTAQ relativa à UTE. Nesse sentido, o referido ato normativo, 

proferido no âmbito do Processo nº 50300.010310/2017-82, limita-se a deferir o 

registro da unidade de regaseificação (FSRU) associada à UTE na condição 

de instalação de apoio ao transporte aquaviário. 

199. O art. 2º da Resolução ANTAQ nº 7.039/2019 é bastante 

claro quanto à limitação do âmbito de atuação da norma, senão confira-se: 

“Art. 2º Ressaltar que o registro ora aprovado se refere tão somente 

à ocupação em água, composta pela FSRU atracada/fundeada e 

pela infraestrutura correspondente em água, ficando a cargo da 

Companhia Docas do Pará - CDP e da empresa requerente, a definição de 

um layout que não interfira nas operações dos terminais já instalados, bem 

como daqueles previstos nas áreas adjacentes.” (Grifo nosso) 

200. O próprio relator do processo administrativo 

(50300.010635/2019-27) que originou a resolução em questão manifestou 

expressamente a preocupação de delimitar o objeto do registro, nos seguintes termos: 

“Considerando que é atribuição da Autoridade Portuária a gestão do uso 

de águas públicas localizadas dentro da poligonal do porto organizado 

conforme orientação da Secretaria do Patrimônio da União - SPU, e, ainda, 

o fato de que a CDP já houvera firmado o Termo de Autorização para o 

Fundeio da Instalação de Apoio ao Transporte Aquaviário, devidamente 

publicado no Diário Oficial da União - DOU em 26/04/2018 (SEI nº 

0558379) junto à requerente, adoto os fundamentos do voto condutor, 

opinando pela concessão do registro pleiteado pela empresa CELBA - 
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CENTRAIS ELÉTRICAS BARCARENA S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

22.634.191/0001-86, em área localizada dentro da poligonal do porto 

organizado de Vila do Conde, eis que atendidas as exigências de que trata 

a Resolução Normativa nº 13-ANTAQ, de 2016. 

Saliento, contudo, que o registro ora aprovado se refere tão 

somente à ocupação em água, composta pela FSRU 

atracada/fundeada e pela infraestrutura correspondente em 

água, ficando a cargo da CDP e da empresa requerente, a 

definição de um layout que não interfira nas operações dos 

terminais já instalados, bem como daqueles previstos nas áreas 

adjacentes.” 

201. Assim, é certo que a Resolução ANTAQ nº 7.039/2019 

não altera as conclusões externadas neste RECURSO ADMINISTRATIVO em relação 

à inequívoca indisponibilidade da área para implantação da  UTE, impondo-se, portanto, 

a reconsideração da Decisão com a consequente a inabilitação e desclassificação 

do Consórcio. 

III.6. Do não atendimento do requisito de qualificação 

técnica – descumprimento do item 11.9.3 do Edital pelo 

Consórcio 

202. Dentre os requisitos de qualificação técnica previstos no 

item 11.9 do Edital, exige-se a comprovação, pelos licitantes, de experiência prévia 

de implantação de central geradora, senão confira-se: 

“11.9.3 Comprovação, pela VENDEDORA que negociar energia no LEILÃO, 

exclusivamente para empreendimentos de geração com potência 

instalada superior a 300 MW, diretamente ou por meio de sua(s) 

Controladora(s), Subsidiária ou SUBCONTRATADA, de experiência 

anterior, no Brasil ou no exterior, na implantação de central geradora 

similar com pelo menos 1/3 (um terço) da capacidade instalada 

de empreendimento vencedor do certame. 

11.9.3.1 A comprovação de que trata o item 11.9.3 dar-se-á por meio da 

apresentação do Despacho da ANEEL autorizando a entrada em operação 

comercial ou equivalente de pelo menos uma unidade de central geradora 

similar ao empreendimento vencedor do certame. 

11.9.3.2 Para a comprovação de que trata o item 11.9.3 a partir de 

empresa Controladora ou Subsidiária da VENDEDORA que negociar 
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energia no LEILÃO, deverá ser encaminhada documentação que ateste a 

relação societária entre elas. 

11.9.3.3 Apresentação, pela VENDEDORA que negociar energia no 

LEILÃO, do Contrato ou do Termo de Compromisso celebrado entre 

a VENDEDORA e a SUBCONTRATADA, para a prestação de serviços de 

implantação ou gerenciamento de obra.” 

203. A partir dos itens editalícios acima transcritos, é possível 

concluir que: 

(i) o requisito de qualificação técnica em questão é 

exigido apenas de licitantes cujo empreendimento de geração tenha capacidade 

instalada superior a 300 MW. Nesse sentido, considerando-se que a UTE possui 

capacidade projetada de 604,52 MW, verifica-se, de maneira inequívoca, a aplicação da 

exigência em questão ao Consórcio; 

(ii) deve ser comprovada experiência relativa à 

implantação de central geradora similar (ou seja, termelétrica a gás natural, no caso 

específica da UTE), com pelo menos 1/3 da capacidade instalada de empreendimento 

vencedor do certame. Assim, considerando a capacidade projetada para a UTE de 

604,52 MW, deveria ser comprovada a prévia implantação de central geradora 

termelétrica a gás natural com potência de, pelo menos, 201,51 MW; 

(iii) tal requisito pode ser diretamente pela licitante 

(ou por consorciado, no caso de consórcio), seja pela execução direta ou por meio de 

sua(s) controladora(s) e subsidiária(s), ou, ainda, por meio de pessoa jurídica 

subcontratada que preencha diretamente o requisito técnico em questão. Veja-se 

nesse ponto que, diferentemente da regra aplicável à comprovação da experiência pela 

licitante, admitindo-se a utilização de experiência de pessoas jurídicas de seu grupo 

econômico (por meio de controladoras e subsidiárias, especificamente), o mesmo 

não ocorre em relação à empresa subcontratada, para a qual se exige a 

comprovação de realização direta das atividades de implantação ou 

gerenciamento da obra; 

(iv) caso a comprovação se dê por meio de 

controladora ou subsidiária da licitante, deve ser apresentada a documentação 

comprobatória de tal relação societária; e 

(v) por fim, especificamente para a subcontratada, 

deve ser apresentado contrato ou termo de compromisso relativo à implantação ou 

gerenciamento da obra de implantação do empreendimento vencedor. 
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204. É importante destacar que essa D. CEL se pronunciou 

expressamente, em sede de resposta às solicitações de esclarecimentos sobre a 

qualificação da subcontratada e os meios comprobatórios de tal experiência. Confiram-

se as respostas publicadas em 14.10.201951: 

Solicitação de Esclarecimento Resposta da CEL 

Em relação ao item 11.9.3, questiona-se: 

a) caso a experiência anterior em projetos similares (1/3 da 
capacidade instalada do Projeto vencedor) seja no exterior, 
qual documento deve ser apresentado, dado que, neste 
caso, não haverá despacho ANEEL conforme solicitado no 
item 11.9.3.1? 

b) caso seja utilizada a qualificação de SUBCONTRATADA, 
pergunta-se: a experiência deve ser comprovada de que 
forma, apresentando outros contratos de prestação de 
serviços? 

c) a SUBCONTRATADA poderá ser a fornecedora de 
equipamentos? 

1) No caso de comprovação de experiência anterior a 
partir de usina no exterior, para fins do item 11.9.3 
do Edital, será aceito documento emitido por 
instituição ou órgão com competências análogas às 
da Aneel e/ou do ONS informando a respeito das 
características da usina, inclusive quanto ao status 
operativo e a respectiva proprietária. 

2) A Subcontratada pode provar sua experiência a 
partir de Anotação de Responsabilidade Técnica 
– ART, documento emitido por empresa 
detentora de usina, devidamente assinado, 
discorrendo a respeito do serviço prestado pela 
Subcontratada, acompanhada do despacho de 
entrada em operação comercial do respectivo 
empreendimento, ou mesmo o contrato de prestação 
de serviço, em que fique claro o serviço 
prestado, entre a Subcontratada e a titular da 
usina. 

3) Sim. 

Para fins de comprovação de qualificação técnica, a 
SUBCONTRATADA podem ser pessoas físicas? Nesse caso a 
comprovação de experiência anteriores poderia ser 
comprovada pelas ARTs dos profissionais? 

1) Não. Conforme Anexo I – Glossário do Edital, a 
definição de Subcontratada é: SUBCONTRATADA: 
empresa com a qual a PROPONENTE tenha celebrado 
Contrato ou Termo de Compromisso para prestação 
de implantação de central geradora ou 
gerenciamento de obra. 

2) Prejudicada em razão da primeira resposta. 

 

205. A partir da análise dos documentos encaminhados pelo 

Consórcio para a comprovação do requisito de qualificação técnica em questão, resta 

claro que o Edital e as respostas dessa D. CEL não foram observados pelo Consórcio, 

mesmo após a realização de diligências pela CEL para complementação da 

documentação, ensejando a necessidade inequívoca de inabilitação do Consórcio. É 

o que se passa a demonstrar com maior grau de detalhamento. 

206. Às fls. 233 e seguintes dos documentos do Consórcio, 

foram apresentados inicialmente, para comprovação da exigência do item 11.9.3 do 

Edital, os seguintes documentos: 

                                           
51 Disponível em: 
 https://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/editais_geracao/documentos/Esclarecimentos_leilao_4-
 2019_30len_a6.pdf. Acesso em: 22.4.2020. 
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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
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(i) Carta de Suporte Técnico (“Carta”), de 

7.11.2019, da empresa GE Power & Water Equipamentos e Serviços de Energia e 

tratamento de Água Ltda. (“GE”), por meio da qual a GE confirma a possibilidade de 

“ofertar, diretamente e/ou através de suas empresas filiadas, um contrato de 

engenharia (...) para o projeto da usina termoelétrica UTE Novo Tempo Barcarena, de 

acordo com as seguintes condições”. O documento em questão foi assinado pela GE e 

pela CELBA; e 

(ii) Declaração da empresa EVM Energía del Valle de 

México Generador, SAPI a CV, indicando que teria assinado com a General Electric 

Global Parts and Products GmbH (e não a GE) contrato para implantar duas 

unidades de turbinas de gerador a gás para uma central geradora. Não há, todavia, 

qualquer informação relativa à efetiva conclusão e implantação do empreendimento ou, 

ainda, em relação à capacidade instalada do empreendimento. 

207. A documentação apresentada, evidentemente, não 

atende ao disposto no Edital, haja vista que a Carta apresentada não pode, sob 

qualquer hipótese, ser equiparada a um termo de compromisso ou contrato exigidos 

no 11.9.3.3 do Edital. 

208. É importante notar que, em um termo de compromisso 

ou contrato, ambas as partes assumem direitos e obrigações recíprocas, o que, todavia, 

não ocorre na Carta. 

209. Em uma leitura mais detida da Carta, resta claro que o 

Consórcio não assume qualquer obrigação específica de contratação da GE para a 

implantação da UTE. O documento cinge-se à declaração da GE no sentido de que esta 

teria a “possibilidade de ofertar, diretamente e/ou através de empresas filiadas, um 

contrato de engenharia” ao Consórcio. Confira-se: 

 

210. Trata-se, inequivocamente, de um documento unilateral 

emitido pela GE, análogo a uma proposta preliminar de caráter não vinculante ou algo 

semelhante, e que jamais poderia ser confundido com um termo de 

compromisso ou contrato. 

Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 4BCFC8200054A815
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211. Ainda que a redação da Carta fosse distinta, não seria 

possível chegar à conclusão de que o Consórcio teria assumido obrigações perante a 

GE. Isso porque a CELBA assinou isoladamente o referido documento, o qual não 

contém qualquer menção a uma eventual representação, pela CELBA, dos demais 

consorciados. O documento, portanto, além de não atender à forma específica 

prescrita no item 11.9.3.3 do Edital, não possui qualquer eficácia jurídica 

perante o Consórcio. 

212. Ainda nesse ponto, releva trazer à baila que, não obstante 

a CELBA seja líder do Consórcio, o termo de compromisso de constituição de consórcio 

do mesmo Consórcio52 (“Termo de Consórcio”) não contém qualquer outorga de 

poderes à CELBA que a permita contrair, com terceiros, quaisquer obrigações em nome 

do Consórcio. Confira-se, nesse sentido, o item 2.3 do referido Termo de Consórcio: 

 

 

213. Veja-se que o item em questão é bastante lacônico, 

fazendo mera referência às atribuições conferidas à líder pelo Edital. Confira-se, a este 

respeito, o item 7.2.2.2.2 do Edital: 

“7.2.2.2 Consórcio: 

(...) 

7.2.2.2.2 a líder do consórcio, que será a responsável perante a ANEEL 

pelo cumprimento dos compromissos decorrentes do LEILÃO e da outorga 

de Autorização/Concessão, cabendo somente à líder todo o 

relacionamento com a ANEEL.” 

214. Ou seja, o Edital apenas cuidou de disciplinar as 

atribuições da líder em relação à CEL/ANEEL, sendo certo que qualquer outra atribuição 

deveria ter sido expressamente disciplinada pelas partes no referido Termo de 

Consórcio, o que, todavia, não ocorreu. Portanto, para além de a Carta não atender ao 

                                           
52 Documento contido no NUP 48577.000033/2020-11. 
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disposto no item 11.9.3 do Edital, tal documento não possui qualquer vinculação para 

o Consórcio como um todo, uma vez que assinado isoladamente pela CELBA. 

215. Em relação à declaração da EVM Energía del Valle de 

México Generador, S.A.P.I. de C.V., é notório que o referido documento faz referência 

apenas e tão somente à General Electric Global Parts and Products GmbH, e não à GE, 

que figura como possível subcontratada do Consórcio. Como já destacado 

anteriormente, o Edital não abre qualquer margem para que haja utilização de 

experiência do grupo econômico da subcontratada. Ou seja, deve ser 

comprovada a experiência por meio de atividade realizada diretamente pela 

subcontratada, sob pena de afronta ao disposto no Edital. 

216. A questão fica bastante clara na leitura do esclarecimento 

já transcrito ofertado por essa D. CEL: 

“A Subcontratada pode provar sua experiência a partir de Anotação 

de Responsabilidade Técnica – ART, documento emitido por empresa 

detentora de usina, devidamente assinado, discorrendo a respeito do 

serviço prestado pela Subcontratada, acompanhada do despacho de 

entrada em operação comercial do respectivo empreendimento, ou mesmo 

o contrato de prestação de serviço, em que fique claro o serviço 

prestado, entre a Subcontratada e a titular da usina.” 

217. Não é demais destacar que, sem qualquer prejuízo do 

princípio da vinculação ao instrumento convocatório, os esclarecimentos 

formulados pela CEL possuem caráter vinculativo, não podendo, portanto, ser 

desconsiderados, sob pena de incorrer em ilegalidade insanável. 

218. Conforme já decidido a respeito do tema pelo Superior 

Tribunal de Justiça: 

“MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. (...). 

ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO EM 

COMPLEMENTO AO EDITAL 2/2007. CARÁTER VINCULANTE. ALTERAÇÃO 

DAS REGRAS NO MOMENTO DA APRECIAÇÃO DO RECURSO 

ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 

(...) 

4. Consoante dispõe o art. 41 da Lei 8.666/93, a Administração 

encontra-se estritamente vinculada ao edital de licitação, não 

podendo descumprir as normas e condições dele constantes. É o 

Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 4BCFC8200054A815
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instrumento convocatório que dá validade aos atos administrativos 

praticados no curso da licitação, de modo que o descumprimento às suas 

regras deverá ser reprimido. Não pode a Administração ignorar tais regras 

sob o argumento de que seriam viciadas ou inadequadas. 

(...) 

10. Quanto ao caráter vinculante dos esclarecimentos prestados, ressalta 

o doutrinador Marçal Justen Filho que "é prática usual, 

fomentada pelo próprio art. 40, inc. VIII, que a Administração 

forneça esclarecimentos sobre as regras editalícias. A resposta 

formulada administrativamente apresenta cunho vinculante para 

todos os envolvidos, sendo impossível invocar o princípio da 

vinculação ao edital para negar eficácia à resposta apresentada 

pela própria Administração". Acrescenta, ainda, que "a força 

vinculante da resposta ao pedido de esclarecimento envolve as hipóteses 

de interpretação do edital. Ou seja, aplica-se quando há diversas 

interpretações possíveis em face do ato convocatório. Se a Administração 

escolhe uma ou algumas dessas interpretações possíveis e exclui outras 

(ou todas as outras), haverá vinculação" ("Comentários à Lei de Licitações 

e Contratos Administrativos". 11ª ed., São Paulo: Dialética, 2005, pp. 

402/403). 

11. Sobre o assunto, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, 

no sentido de que "a resposta de consulta a respeito de cláusula 

de edital de concorrência pública é vinculante; desde que a regra 

assim explicitada tenha sido comunicada a todos os interessados, 

ela adere ao edital" (REsp 198.665/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Ari 

Pargendler, DJ de 3.5.1999). (...).”  

(MS 13.005/DF, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado 

em 10/10/2007, DJe 17/11/2008 – Grifo nosso)  

219. Ainda que se considerasse, a título meramente 

argumentativo, que a faculdade de utilização de experiência do grupo econômico fosse 

aplicável também à subcontratada, na forma do item 11.9.3, a Carta ainda assim seria 

imprestável. É que a experiência pode ser demonstrada por meio de empresas 

controladoras ou subsidiárias do licitante, sempre mediante a correspondente 

comprovação de tal relação societária. Em momento algum houve comprovação da 

relação societária entre a GE e a General Electric Global Parts and Products GmbH. 

Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 4BCFC8200054A815
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220. A Carta e seus documentos complementares padecem, 

ainda, de outros vícios insanáveis: (i) não há qualquer comprovação dos poderes 

relativos ao representante da GE na referida Carta (Sr. Pedro Gorenstein); (ii) a 

declaração apresentada não indica a potência da central geradora objeto do contrato 

com a General Electric Global Parts and Products GmbH; e (iii) não há qualquer 

indicação acerca da efetiva conclusão dos serviços prestados pela General Electric 

Global Parts and Products GmbH, mas tão somente a indicação de que a titular da usina 

em questão (EVM Energía del Valle de México Generador, S.A.P.I. de C.V.) teria 

contratado aquela empresa (General Electric Global Parts and Products GmbH) para 

fornecer e implantar as turbinas geradoras. 

221. Não bastassem todas as inconsistências acima 

apontadas, o que, por si só, já seriam motivo de inabilitação do Consórcio, a CEL, nos 

termos do Ofício nº 12-2020-CEL/ANEEL53, promoveu diligência junto ao Consórcio 

solicitando documentação complementar à Carta. 

222. Não é demais destacar, todavia, que a juntada de novos 

documentos pelo licitante que já deveriam constar inicialmente da documentação 

apresentada é expressamente vedada pelo art. 43, §3º, da Lei de Licitações, que assim 

dispõe: 

“Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos 

seguintes procedimentos: 

(...) 

§3º É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 

de documento ou informação que deveria constar originariamente da 

proposta.” 

223. Ainda que se argumente que o item 11.4 do Edital54 

permita à ANEEL promover diligências em relação à documentação apresentada, jamais 

                                           
53 NUP 48577.000217/2020-00. 
54 “11.4 Nos termos do art. 12, inciso IV, da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, a CEL e/ou a 

CCEE, visando à adequada avaliação da documentação de HABILITAÇÃO apresentada pelas 
VENDEDORAS que negociarem energia no LEILÃO, poderá abrir diligência para o saneamento de falhas, 
complementação de insuficiências ou ainda para correções de caráter formal. Neste 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”. 
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se poderia interpretar tal dispositivo sem considerar, de maneira sistemática, o artigo 

acima mencionado da Lei de Licitações, o qual veda expressamente a juntada posterior 

de documentos. Igualmente, tem-se que o item 11.4 do Edital acaba por repetir o que 

dispõe a Lei nº 11.079/2004, que dispõe sobre a contratação e execução de parcerias 

público-privadas e que, portanto, não é aplicável ao Leilão. 

224. Nesse sentido, eventual juntada posterior dos 

documentos de habilitação relativos à qualificação técnica prevista no item 11.9.3 deve 

ser reputada como inexistente, com a consequente inabilitação do licitante. 

225. Todavia, ainda assim, essa D. CEL houve por bem 

promover a diligência e solicitar novos documentos ao Consórcio. Confira-se abaixo 

transcrição parcial do referido Ofício nº 12-2020-CEL/ANEEL: 

“1. Informa‐se que para que a Comissão Especial de Licitação – CEL possa 

prosseguir com a instrução da habilitação da Celba – Centrais Elétricas 

Barcarena S.A., vencedora do Leilão de Geração nº 4/2019, faz‐se 

necessário: 

(...) 

b) encaminhar Contrato ou Termo de Compromisso para fins de 

implantação do empreendimento, desde que a Subcontratada 

detenha experiência na implantação de empreendimento similar 

com pelo menos 1/3 da potência instalada do empreendimento 

UTE Barcarena, devidamente assinada pelas partes. Registre‐se que o 

termo de compromisso celebrado com a Subcontratada, a empresa GE 

Power & Water Equipamentos e Serviços de Energia e Tratamento de Água 

Ltda., não se encontra assinado por todas as partes e nem com as firmas 

devidamente reconhecidas; 

c) encaminhar documento emitido por instituição ou órgão com 

competências análogas às da Aneel e/ou ONS, em caso de 

comprovação de experiência em usina no exterior, informando a respeito 

das características da usina, inclusive quanto ao estatus operativo e a 

empresa proprietária, e de documento emitido pela empresa proprietária 
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da usina atestando que a implantação da usina foi realizada pela 

Subcontratada. Registre‐se que o documento emitido por empresa no 

exterior proprietária de usina indica empresa diversa da Subcontratada 

que realizou os serviços de implantação, não servindo como prova de 

expertise dessa Subcontrada para a implantação ou gerenciamento de 

obra de usina do porte da UTE Barcarena;” (Grifo nosso) 

226. Pelo teor das solicitações acima transcritas, resta claro 

que a própria CEL reconheceu que: 

(iii) a Carta não teria o condão de fazer as vezes 

(“encaminhar Contrato ou Termo de Compromisso para fins de implantação do 

empreendimento”); 

(iv) a assinatura isolada da CELBA sem referência ao 

Consórcio tornava o documento ineficaz (“não se encontra assinado por todas as partes 

e nem com as firmas devidamente reconhecidas”); 

(v) a experiência comprovada deveria se referir 

diretamente à empresa subcontratada (“desde que a Subcontratada detenha 

experiência na implantação (...) Registre‐se que o documento emitido por empresa no 

exterior proprietária de usina indica empresa diversa da Subcontratada que realizou os 

serviços de implantação”); e, igualmente, 

(vi) as informações relativas à experiência da 

subcontratada e à potência da central geradora supostamente implantada não 

constavam da documentação apresentada (“informando a respeito das características 

da usina”). 

227. Em resposta à diligência promovida pela CEL, o Consórcio 

apresentou55 os seguintes documentos: 

(i) a mesma Carta, com firmas reconhecidas; 

                                           
55 NUP 48513.007178/2020-80. 
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(ii) Declaração data de 21.2.2020 da GE informando 

que as empresas General Electric (Switzerland) GmbH e Alstom Energia Térmica e 

Indústria Ltda. fariam parte do seu grupo econômico, sem qualquer documento 

societária comprobatória. Confira-se abaixo print da declaração: 

 

 

 

(iii) Despacho nº 4.082/2010 da ANEEL, liberando 

para operação comercial as unidades geradoras TG11, TG12 e ST18 da UTE do 

Atlântico, de titularidade da empresa ThyssenKrupp CSA Siderúrgica do Atlântico Ltda.; 

(iv) Declaração emitida pela Ternium, suspostamente 

detentora da UTE do Atlântico, com 490 MW, de que empresas do General Electric 

(Switzerland) GmbH teriam implantado a UTE do Atlântico. Para melhor análise da 

declaração, segue abaixo seu print: 
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(v) Outorga nº EMA/GE/004, emitida pela Autoridade 

do Mercado de Energia de Singapura, concedida à empresa SembCorp Cogen Pte Ltd., 

referente a uma central geradora de cogeração com quatro unidades geradoras e 

capacidade somada superior a 1600 MW, e que, conforme declaração da SembCorp 

Cogen Pte Ltd., teria sido implantado pela ALSTOM (Switzerland) Ltd. e ALSTOM 

Singapore Pte. Ltd. Confira-se: 
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228. A imprestabilidade da documentação adicional 

apresentada salta aos olhos, padecendo dos mesmos vícios anteriormente 

apontados. Novamente, o Consórcio apresenta uma série de documentos para induzir 

em erro essa D. CEL. 

229. Resta evidente que o Consórcio, no âmbito da 

diligência promovida pela ANEEL, não juntou qualquer documentação 

adicional referente à já mencionada Carta, que não tem força de contrato ou 

termo de compromisso e tampouco vincula o Consórcio, bem como à 

experiência da efetiva subcontratada, qual seja, a GE, o que, nos termos do 

Edital e do próprio entendimento da D. CEL, já seria motivo suficiente para 

imediata inabilitação do Consórcio. Nesse sentido, a documentação adicional 

apresentada apenas faz referência a experiências relativas às empresas 

General Electric (Switzerland) GmbH, ALSTOM Singapore Pte. Ltd. e Alstom 

Energia Térmica e Indústria Ltda. 

230. A declaração acima transcrita da GE, no sentido de que 

integraria o Grupo Econômico General Electric, sendo controlada direta ou 

indiretamente, pela General Electric Company, também de nada serve. 

231. A uma, pois, como já reiterado pela Recorrente, o Edital 

não permitiu, em momento algum, a utilização de experiência de empresa integrante 

do grupo econômico da subcontratada. A duas, pois, ainda que tal utilização fosse 

possível, na forma do item 11.9.3 do Edital, tal utilização estaria restrita a empresas 

controladoras e subsidiárias. Da mesma forma, inexiste qualquer documentação 

comprobatória em relação à titularidade da Ternium sobre a UTE do Atlântico.  

232. Nesse sentido, questiona-se: qual seria a relação 

da General Electric Company, suposta controlada direta ou indireta da GE, 

com as empresas General Electric (Switzerland) GmbH, ALSTOM Singapore 

Pte. Ltd. e Alstom Energia Térmica e Indústria Ltda? O emaranhado da 

documentação apresentada pelo Consórcio não permite chegar a qualquer 

conclusão. 

233. Assim, diante do exposto, o Consórcio não atendeu ao 

item 11.9.3 do Edital e, portanto, a inabilitação é medida que se impõe. 
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III.7. Do não atendimento da Qualificação Econômico-

Financeira – Descumprimento da regra de patrimônio 

líquido mínimo pela CELBA 

234. O item 11.8.2.4 do Edital estipula as regras aplicáveis ao 

patrimônio líquido mínimo exigido do vendedor, nos seguintes termos: 

“11.8.2.4 A VENDEDORA que negociar energia no LEILÃO deverá 

comprovar o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor 

do INVESTIMENTO declarado à EPE, na forma dos §§ 2º e 3º do art. 31 

da Lei nº 8.666/1993. 

11.8.2.4.1 A comprovação do patrimônio líquido mínimo será realizada a 

partir das demonstrações contábeis de que trata o item 11.8.2. 

11.8.2.4.2 No caso de consórcio, será admitido, para efeito de 

qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada 

consorciado, na proporção de suas respectivas participações, 

devendo cada consorciado, individualmente, comprovar que 

possui patrimônio líquido igual ou superior à parcela do 

patrimônio líquido que deverá integralizar no consórcio, observado 

o valor mínimo de patrimônio líquido exigido no Edital e sua participação 

no empreendimento.” 

235. O Edital, portanto, estipula regra aplicável à apuração dos 

seguintes valores: 

(i) PL mínimo do Consórcio, advindo da 

multiplicação do percentual de participação no consórcio pelo valor do total de seu 

respectivo patrimônio líquido (PL). No caso do Consórcio, considerando o valor de 

investimento declarado de R$ 1.502.150.000,00, o patrimônio líquido mínimo do 

Consórcio seria de R$ 150.215.000.00; e 

(ii) o PL mínimo de cada consorciado, que deve 

ser igual ou superior à multiplicação de sua participação no Consórcio pelo PL mínimo 

exigido para o Consórcio. Confira-se abaixo o cálculo do PL mínimo de cada 

consorciado: 
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Empresa 
% no 

consórcio 

PL (exercício de 

2018) 

Contribuição de PL 

para o Consórcio 

Integralização 

mínima (deve ser 

igual ou superior ao 

PL total do exercício) 

CELBA 1% - R$ 3.099.604,97 - R$ 30.996,05 R$1.502.150,00 

Golar Power Brasil 

Participações S.A. 
49,50% R$ 692.338.000,00 R$ 342.707.310,00 R$74.356.425,00 

BEP 24,75% R$ 40.007.556,00 R$ 9.901.870,11 R$37.178.212,50 

OAK 24,75% R$ 42.157.759,27 R$ 10.434.045,42 R$37.178.212,50 

 

236. A partir dos cálculos acima, tem-se que a CELBA, 

considerando o seu PL negativo no exercício de 2018, não preenche o requisito relativo 

ao PL mínimo de cada consorciado, razão pela qual o Consórcio deveria ter sido 

inabilitado. Ocorre que, em 9.3.2020 (ou seja, quase 4 meses após a data limite para 

entrega da documentação de habilitação), a CELBA protocolou56 perante a ANEEL as 

suas demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2019, no qual o PL 

apresentado foi positivo, no valor de R$ 5.795.766,00. 

237. Com a devida vênia, a aceitação de tal documento por 

essa D. CEL, todavia, não deve ocorrer. Consoante cronograma anexo ao Edital, os 

documentos de habilitação deveriam ter sido entregues em 11.11.2019. Ou seja, devem 

prevalecer, em qualquer hipótese, as informações financeiras da CELBA existentes 

naquele momento, constantes das demonstrações financeiras relativas ao exercício de 

2018. 

238. Romper com essa lógica significa descumprir, a um só 

tempo, o dever de tratamento isonômico em relação aos demais licitantes 

expressamente previsto no caput do art. 3º57 e a vedação à juntada posterior de 

documentos que deveriam constar inicialmente da documentação de habilitação, nos 

termos do art. 43, §3º58, da Lei de Licitações, já mencionado no item anterior deste 

RECURSO ADMINISTRATIVO. 

239. Da mesma forma, ainda que se admitisse a utilização de 

informações financeiras da CELBA relativas ao exercício de 2019, o que se admite 

                                           
56 NUP 48513.007921/2020-00. 
57 “Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção 
 da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 
 sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
 legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
 administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
 correlatos”. 
58 “Art. 43. (...) §3º É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
 promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a 
 inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta”. 
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apenas a título de argumentação, seria necessário exigir das demais consorciadas 

(Golar, OAK e BEP) dados relativos ao mesmo exercício (2019), sob pena de utilização 

de dados de espaços temporais distintos. 

240. Assim, considerando o exposto e o atendimento 

intempestivo da regra prevista no item 11.8.2.4 do Edital, o Consórcio deve ser 

inabilitado. 

III.8. Do não atendimento da regularidade fiscal – 

Descumprimento do item 11.7.4 do Edital em relação aos 

débitos imobiliários 

241. O item 11.7.4 do Edital exige, como é de praxe, a 

comprovação de regularidade fiscal dos licitantes perante a Fazenda Municipal, inclusive 

em relação à dívida ativa, nos seguintes termos: 

“11.7.4 Certidão de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal 

da sede da VENDEDORA, inclusive quanto à Dívida Ativa, aplicando-lhe 

também o disposto no item 11.7.3.1.” 

242. É sabido que os débitos municipais são usualmente 

divididos em mobiliários e imobiliários, considerando, neste último caso, a competência 

municipal para a instituição e cobrança de IPTU, consoante art. 156, inciso I59, da 

Constituição Federal. Ou seja, considerando que o Edital não restringe, no item 11.7.4, 

a regularidade aos débitos de tributos mobiliários, e que não houve qualquer 

esclarecimento dessa D. CEL nesse sentido, todos os licitantes deveriam 

apresentar certidões de regularidade em relação aos tributos imobiliários, 

inclusive inscritos em dívida ativa. 

243. Tal comprovação, todavia, não foi realizada pelas 

integrantes do Consórcio. 

244. Destaca-se que as 4 (quatro) integrantes do Consórcio 

têm sede no município do Rio de Janeiro, que emite, pela internet60, a chamada 

Certidão de Situação Fiscal e Enfitêutica do Imóvel. No mais, caso determinado 

contribuinte não possua titularidade de imóvel (inscrição imobiliária) no referido 

município, a Secretaria Municipal da Fazenda emite declaração nesse sentido, tornando 

desnecessária, portanto, a apresentação da referida Certidão de Situação Fiscal e 

Enfitêutica do Imóvel. 

                                           
59 “Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: I - propriedade predial e territorial urbana;”. 
60 Disponível em: http://www2.rio.rj.gov.br/smf/siam2/situacaofiscal.asp. Acesso em: 22.4.2020. 
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245. Ocorre que, como destacado, nenhum dos consorciados 

apresentou tais documentos, limitando-se a apresentar, para comprovação da 

regularidade fiscal municipal, as seguintes certidões: (i) Certidão Negativa de Débito 

do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza; e (ii) Certidão Negativa emitida pela 

Procuradoria da Dívida Ativa. 

246. Confira-se, nesse sentido, o teor da Certidão Negativa de 

Débito do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, que, como o próprio já 

evidencia, se limita aos tributos mobiliários: 

 
 

247. Dessa forma, ante o exposto, não foi atendido o requisito 

de regularidade fiscal do vendedor, o que reforça a necessidade de inabilitação do 

Consórcio. 

III.9. Do vício de descumprimento dos requisitos 

societários de aprovação da participação da CELBA no 

consórcio – nulidade insanável do Termo de Consórcio 

248. Outro vício insanável na documentação apresentada pelo 

Consórcio diz respeito à falta de aprovação, pela assembleia geral, da participação da 

CELBA no Consórcio com a empresa BEP Brazilian Energy Participações S.A. Em outros 

termos, a CELBA descumpriu os requisitos internos de governança estabelecidos em 

seu próprio estatuto social para celebração de contratos de consórcio com outras 

empresas. 

249. O artigo 9º do estatuto social da CELBA dispõe que é 

atribuição da assembleia geral aprovar as associações ou parcerias da companhia. 

Confira-se: 

“Art. 9º A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, em um dos 4 

(quatro) meses seguintes ao término do exercício social, a fim de que 

sejam discutidos os assuntos previstos em lei, e, extraordinariamente, 

sempre que os interesses sociais assim o exigirem, ou quando as 
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disposições do presente Estatuto Social ou da legislação aplicável exigirem 

a deliberação dos Acionistas. Além das matérias previstas em lei, caberá 

aos acionistas reunidos em Assembleia Geral decidir sobre as seguintes 

matérias: 

[...] 

c) Autorizar quaisquer associações da Companhia, bem como aprovar a 

participação da Companhia em outras companhias, em consórcios e 

semelhantes, e em acordos de acionistas;” (Grifo nosso) 

250. Importa notar que esta regra é de pleno conhecimento 

da CELBA, pois foi realizada assembleia geral ordinária e extraordinária em 8.10.2019, 

na qual restou aprovada a participação da CELBA em consórcio distinto daquele que 

efetivamente participou do certame. É o que se depreende do item 6.7 da Ata juntada 

a partir da página 95 da documentação da CELBA, que consignou o seguinte: 

“6.7. Quanto ao item (v) da Ordem do Dia, foi aprovada, consoante 

artigo 9º, alínea c), do Estatuto Social da Companhia, a celebração de 

contrato de consórcio entre a Companhia, a Evolution Power 

Partners S.A., a Golar Power Brasil Participações S.A. e a OAK 

Participações Ltda., na qualidade de consorciadas, para participação no 

Leilão A-6/2019.” (Grifo nosso) 

251. Resta inequívoco, pelo trecho citado, que a assembleia 

geral da CELBA aprovou a celebração de instrumento de consócio composto por 

empresas distintas daquelas que efetivamente participaram do Leilão. Isto porque a 

assembleia acima indicada aprovou a participação em consórcio com a empresa 

Evolution Power Partners S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 23.398.090/0001-16. Contudo, 

consoante já demonstrado no já mencionado Termo de Consórcio, o Consórcio, além 

da Golar e OAK, é composto pela empresa BEP Brazilian Energy Participações S.A., que 

é inscrita no CNPJ sob o nº 23.414.607/0001-13, e que não constou da aprovação 

societária da CELBA. 

252. Desse modo, nota-se que a participação da CELBA no 

certame, por meio do Consórcio, não foi devidamente aprovada por seus acionistas, 

sendo nulo de pleno direito, igualmente, o Termo de Consórcio, o que constitui vício 

insanável de habilitação a ser reconhecido por esta D.CEL. Sendo nulo o Termo de 

Consórcio, resta violado o item 14.3 do Edital, que prevê a apresentação de 

compromisso de constituição de SPE. 
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253. Também não é cabível argumentar que esta é uma 

irregularidade sanável por diligência, já que não se trata de mero esclarecimento sobre 

o conteúdo de documento já apresentado, mas sim de um descumprimento de regra 

estatutária essencial para a participação da CELBA no Leilão, considerando a 

configuração efetiva do Consórcio. Nesse sentido, não é possível afirmar que a 

realização de uma nova assembleia por parte da CELBA seria capaz de afastar a 

nulidade insanável em questão. 

254. Apenas para fins de argumentação, ainda que se 

admitisse a possibilidade de saneamento da nulidade em questão, seria necessária, 

além da convocação e da realização de nova assembleia, o registro da ata na Junta 

Comercial competente, sua respectiva publicação e o registro, na forma da Lei 

Federal nº 6.404/1976, retardando ainda mais os procedimentos associados ao 

Leilão e em prejuízo da isonomia de tratamento em relação aos demais licitantes. Da 

mesma forma, a admissão de nova ata por essa D. CEL implicaria, inequivocamente, a 

permissão de juntada de documento posterior que deveria ter sido inicialmente 

apresentado, o que, consoante já exaustivamente mencionado, é expressamente 

vedado pelo art. 43, §3º61 da Lei de Licitações. 

255. Diante desta irregularidade, conclui-se que a participação 

da CELBA no Consórcio não foi objeto de deliberação por seus acionistas, ferindo de 

nulidade intransponível o Termo de Consórcio, em afronta ao item 14.3 do 

Edital. Assim, diante deste vício, não há outra alternativa à D.CEL senão a 

inabilitação do Consórcio. 

III.10. Do dever da ANEEL de zelar pela legalidade do 

processo licitatório e inexistência de prejuízo ao setor 

pela inabilitação do Consórcio e desclassificação de sua 

proposta 

256. Indubitavelmente, a ANEEL tem o poder-dever de zelar 

pela legalidade do processo licitatório como um todo, assegurando a adequada 

conclusão do Leilão conforme os princípios basilares aplicáveis aos processos 

licitatórios, em especial os princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao 

instrumento convocatório. A observância de tais regras e princípios conduzem a 

um único possível resultado: a inabilitação do Consórcio e a desclassificação 

de sua proposta. 

                                           
61  “Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos: § 3º É facultada à 

Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 
a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar originariamente da proposta.” 
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257. A inabilitação do Consórcio e a sua desclassificação no 

Leilão não causa qualquer prejuízo ao setor elétrico ou tampouco aos consumidores 

finais. 

258. Isso porque, na ocasião da inabilitação de um 

determinado licitante, fica a ANEEL autorizada a convocar os demais licitantes 

sucessores, consoante a disciplina prevista no item 12.462 do Edital, não havendo, 

portanto, qualquer prejuízo ao suprimento da demanda das distribuidoras. 

259. Adicionalmente, não se pode cogitar a existência de 

qualquer argumento hábil a afastar o cumprimento da legalidade estrita do 

procedimento licitatório por parte dessa D. ANEEL, sobretudo quando há, por parte do 

Consórcio, descumprimento patente e inequívoco da legislação e 

regulamentação de regência. Nesse sentido, o risco para o planejamento setorial 

residiria justamente na manutenção da habilitação do Consórcio e na celebração do 

CCEAR por este, uma vez que, consoante todas as evidências apresentadas neste 

RECURSO ADMINSITRATIVO, o Consórcio encontra-se impedido de participar do 

Leilão e a UTE, conforme amplamente demonstrado, possui elevado risco de não ser 

viabilizada! 

260. Aliás, o risco setorial residiria justamente na manutenção 

da habilitação do Consórcio, que ainda não dispõe sequer de imóvel e licença ambiental 

idônea para implantação da UTE. 

261. Assim, qualquer argumento nesse sentido não merece 

prevalecer diante de todas as ilegalidades suscitadas no presente RECURSO 

ADMINISTRATIVO, impondo-se reversão da Decisão para inabilitar o Consórcio e 

excluí-lo definitivamente do Leilão. 

IV. SÍNTESE DOS FUNDAMENTOS PARA 

INABILITAÇÃO DO CONSÓRCIO 

262. Considerando o exposto no presente RECURSO 

ADMINISTRATIVO, apresenta-se abaixo a síntese objetiva das ilegalidades ora 

suscitadas com a finalidade de demonstrar a necessidade inequívoca de inabilitação do 

Consórcio: 

                                           
62 “12.4 Na hipótese de inabilitação de VENDEDORA(S), a(s) sucessora(s) será(ão) convocada(s) a 
 apresentar documentos de HABILITAÇÃO nos termos da Seção 11 do Edital e, se habilitadas(s), será(ão) 
 adjudicada(s) nas condições da(s) sua(s) respectiva(s) proposta(s), observado o disposto no item 
 12.3.3”. 
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Ilegalidade 

apontada 

Item(ns) do 

Edital 

descumprido(s) 

pelo Consórcio 

Sínteses dos fundamentos apontados 

1. Ausência do 

direito de usar e 

dispor da área para 

implantação da UTE 

2.3 

 O Consórcio não logrou apresentar qualquer 

documento/instrumento hábil a comprovar o direito de usar e 

dispor da área para implantação da UTE pelo prazo de 

suprimento previsto no CCEAR, em afronta ao disposto na 

Portaria 102 e nas Instruções EPE; 

 A cessão de áreas portuárias operacionais e não operacionais 

jamais poderá prescindir de prévia licitação (cf. Portaria SEP 

nº 409/2014, Lei Federal nº 9.636/1998 e Lei Federal nº 

12.815/2013), o que jamais ocorreu no caso específico da 

UTE; 

 Os documentos apresentados pelo Consórcio (em especial o 

Protocolo de Intenções e a Declaração CDP) não lhe conferem 

quaisquer direitos sobre a área existente no Porto Organizado 

(sobretudo pelo prazo de suprimento de 25 anos, ou seja, 

até 2049) e não preenchem os requisitos e condições 

estipulados no item 5.11 das Instruções EPE;  

 O registro da Declaração CDP no cartório de títulos e 

documentos e a apresentação da Declaração da Oficial Titular 

do Cartório do único Ofício de Barcarena constituem artifícios 

formais para induzir em erro a EPE e a ANEEL, não alterando, 

em qualquer medida, a situação fática e jurídica apontada 

neste RECURSO ADMINISTRATIVO; e 

 No âmbito da Carta DIRPRE nº 92/2020, a CDP, em resposta 

ao Ofício OAB, afirmou textualmente que não outorgou 

quaisquer direitos a terceiros sobre a área pretendida pelo 

Consórcio para implantação da UTE e que ainda haverá 

licitação para tanto, corroborando que o Consórcio jamais 

possuiu qualquer espécie de direito de dispor ou usar 

área para implantação da UTE no âmbito do Porto 

Organizado. 

2. Nulidade da DRO 2.3 

 No item 9 da ficha técnica apresentada pela CELBA para 

obtenção da DRO, verifica-se que a CELBA não declarou ter 

propriedade ou posse direta da área para implantação da 

UTE, apenas aduzindo que estaria em negociação para 

obtenção da posse; 

 A declaração fulmina a DRO de nulidade, bem como todos os 

atos a ela subsequentes, incluindo a própria habilitação 

técnica da UTE pela EPE, ensejando a necessidade de 

inabilitação do Consórcio. 

3. Nulidade da 

licença ambiental 

prévia da UTE 

2.3 

 A emissão de licença ambiental pela SEMAS condiciona-se à 

regularidade fundiária do empreendimento, o que jamais 

foi comprovado pelo Consórcio; e 

 Assim, a licença prévia teria sido emitida em dissonância com 

a legislação e regulamentação aplicáveis, sendo, portanto, 

nula de pleno direito. 

4. Descumprimento 

de requisito de 

qualificação técnica 

11.9.3 

 A Carta não apresenta requisites mínimos para ser 

considerada como um termo de compromisso ou um contrato, 

consoante exigido pelo Edital, mormente em razão da 

inexistência de assunção de qualquer obrigação específica por 

parte do Consórcio; 

 Verifica-se que a Carta não vincula o Consórcio em qualquer 

medida, haja vista que foi assinada isoladamente pela CELBA, 

a qual não recebeu poderes para tanto no âmbito do Termo 

de Consórcio; 

 Não houve comprovação da qualificação técnica da potencial 
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Ilegalidade 

apontada 

Item(ns) do 

Edital 

descumprido(s) 

pelo Consórcio 

Sínteses dos fundamentos apontados 

subcontratada (GE), mas tão somente a indicação de 

atividades realizadas por empresas supostamente 

pertencentes a seu grupo econômico. Ocorre que (a) o Edital 

e os esclarecimentos dessa D. CEL não abriram qualquer 

margem para que haja utilização de experiência do grupo 

econômico da subcontratada e (b) ainda que a utilização de 

experiência do grupo econômico da subcontratada fosse 

admitida, o que se admite apenas a título de argumentação, 

não houve qualquer comprovação do vínculo societário 

existente entre a GE e as demais empresas mencionadas na 

documentação fornecida; e 

 A apresentação de documentação complementar pelo 

Consórcio em relação a este ponto afronta o disposto no art. 

43, §3º, da Lei de Licitações. 

5. Desatendimento 

do PL mínimo exigido 

pela CELBA 

11.8.2.4 

 As demonstrações financeiras da CELBA relativas ao exercício 

de 2018 demonstram que a referida pessoa jurídica não 

dispõe do patrimônio líquido mínimo exigido no Edital; 

 Para o atendimento do item em questão, essa D. CEL aceitou 

a entrega intempestiva, pela CELBA, de suas demonstrações 

financeiras relativas ao exercício de 2019, em afronta ao 

disposto no art. 43, §3º da Lei de Licitações e à isonomia com 

os demais licitantes; e 

 Para o cálculo do PL dos demais consorciados, foram 

utilizados dados relativos ao exercício de 2018, portanto sem 

qualquer coerência temporal. 

6. Descumprimento 

de requisito de 

regularidade fiscal 

11.7.4 

 O requisito de regularidade fiscal relativo aos tributos 

municipais compreende tanto os tributos mobiliários quanto 

os tributos imobiliários; e 

 A regularidade fiscal municipal relativa aos tributos 

imobiliários, todavia, não foi demonstrada em momento 

algum por qualquer dos consorciados. 

7. Nulidade do 

Termo de Consórcio 
14.3 

 A participação da CELBA no Leilão por meio do Consórcio não 

foi devidamente aprovada por seus acionistas, consoante 

dispõe o seu estatuto social, acarretando a nulidade insanável 

do Termo de Consórcio; 

 Sendo nulo o Termo de Consórcio, resta violado o item 14.3 

do Edital, que prevê a apresentação de compromisso de 

constituição de SPE; e 

 Ainda que se afastasse a nulidade insanável do Termo de 

Consórcio e se admitisse a apresentação de nova ata de 

assembleia da CELBA para sanar a questão, o que se admite 

apenas a título de argumentação, tal ato afrontaria o disposto 

no art. 43, §3º da Lei de Licitações. 

 

263. Em razão de todo o exposto, ficam claramente 

demonstradas as inconsistências e ilegalidades perpetradas pelo Consórcio no 

processo licitatório associado ao Leilão, bem como os potenciais efeitos adversos para 

todo o setor decorrentes de sua habilitação e da consequente CCEAR por este. Isso 

porque, além de todas as nulidades que recaem sobre a documentação apresentada 

pelo Consórcio, existente receito amplamente justificado relativo à eventual não 
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implantação da UTE, em prejuízo do setor elétrico como um todo, preenchendo, 

portanto, os requisitos previstos no art. 47 da NOA 001.  

264. Nesse contexto, de sorte que a reforma da decisão é 

medida acertada e necessária em prol do dever da Aneel de zelar pela legalidade do 

processo e de todas as suas etapas, cumprindo seu papel de guardiã da lisura do 

certame e de todos os princípios associados aos procedimentos licitatórios prescritos 

na Lei de Licitações. 

V. DOS PEDIDOS 

265. Diante de todo o exposto neste RECURSO 

ADMINISTRATIVO, a Recorrente requer a esta D. CEL que:  

(i) o presente RECURSO ADMINISTRATIVO seja 

recebido, conhecido e processado nos exatos termos da Lei de Licitações e da LPA, 

atribuindo-se-lhe imediato e automático efeito suspensivo, na forma prevista no 

art. 109, §2º63, da Lei de Licitações e, subsidiariamente, na forma do art. 47 da NOA 

001, em razão do justo e comprovado receio de prejuízo de difícil reparação ao setor 

elétrico associado à habilitação do Consórcio e à consequente celebração do CCEAR por 

este; e 

(ii) em sede de juízo de reconsideração e 

considerando que os argumentos ora aduzidos são suficientes para 

demonstrar que o Consórcio está impedido de participar no Leilão, dê 

provimento ao RECURSO ADMINISTRATIVO para reverter integralmente a Decisão, 

a fim de inabilitar o Consórcio em razão do não atendimento, pelo Consórcio: 

(a) do disposto no item 2.3 do Edital, 

mormente em relação às exigências contidas no art. 4º, §3º, incisos II e VIII da Portaria 

102, bem como das Instruções EPE; e 

(b) do disposto no art. 2º da Portaria 102, em 

razão da nulidade da DRO; 

(c) do requisito de qualificação técnica 

previsto no item 11.9.3 do Edital;  

                                           
63 “Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem: I - recurso, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de: a) habilitação 
ou inabilitação do licitante; (...) §2º O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I deste artigo terá 
efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse 
público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos.” 

Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 4BCFC8200054A815
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(d) do requisito de qualificação econômico-

financeira de comprovação de PL previsto no item 11.8.2.4 do Edital; 

(e) do requisito de regularidade fiscal previsto 

no item 11.7.4 do Edital; e 

(f) do requisito previsto no item 14.3, em 

razão da nulidade do Termo de Consórcio. 

266. Por fim, caso, em sede de juízo de reconsideração, se 

entenda pela manutenção da Decisão, o que se admite apenas e tão somente a título 

de argumentação, requer-se a esta D. CEL, na forma e no prazo previsto no art. 109, 

§4º64, da Lei de Licitações, e no art. 56, §1º65, da LPA, a remessa dos autos para a 

autoridade superior, a fim de que o presente RECURSO ADMINISTRATIVO seja 

provido para reformar a Decisão e inabilitar o Consórcio. 

Nestes termos,  
Pede deferimento. 

São Paulo, 08 de maio de 2020. 

 

   

Rodnei Iazzetta 

OAB/SP nº 137.982 
 

Pedro Henrique Mendes de Castro  

OAB/SP nº 311.760 

 

                                           
64 “Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem: (...) §4º O recurso será 
 dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá 
 reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, 
 devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias 
 úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.” 
65 “Art. 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e de mérito. §1º 
 O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de 
 cinco dias, o encaminhará à autoridade superior”. 
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