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RESUMO

O presente trabalho objetiva tratar a comercialização da energia elétrica sob a visão do direito
civil, uma vez que esse assunto tem ficado restrito aos campos do direito administrativo,
regulatório ou econômico. Por ser a energia elétrica um bem, dotado de valoração econômica,
conforme inciso I do artigo 83 do Código Civil, entendemos ser o momento de o jurista
civilista olhar para o contrato largamente usado no Ambiente de Contratação Livre e, a partir
de então, avaliar se a estrutura ou natureza jurídica atualmente usada pode ser entendida como
um típico contrato de compra e venda, ou se guarda correlação com outros tipos contratuais,
bem como se ainda existem lacunas ou brechas que podem ser ajustadas por meio da teoria das
obrigações e dos contratos. Partiremos de uma análise da energia elétrica enquanto bem
móvel, diante dos atuais enquadramentos legais da mesma sob os aspectos penais, tributários e
constitucionais nacionais, e adentraremos no estudo dos princípios contratuais a fim de
verificar sua aplicação no atual modelo de contrato de comercialização de energia no ambiente
livre. Delimitado o objeto do estudo, a segunda etapa será o ponto central do trabalho, quando
deitaremos olhos sobre um modelo padrão de contrato de comercialização de energia elétrica,
com a intenção de trazer novas luzes a essa relação contratual, com respaldo na teoria das
obrigações e dos contratos do direito civil brasileiro. Após essas análises, finalizaremos o
trabalho trazendo subsídios para avaliar como o direito civil lida com a energia elétrica, um
bem imaterial de produção e consumo imediatos, como permite sua comercialização e o que se
conserva desse ramo do direito em um tema mergulhado no âmbito regulado.

Palavras-chave: Bem móvel. Energia elétrica. Comercialização de energia elétrica. Contrato
de compra e venda de energia.
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ABSTRACT

This thesis aims to treat the sale of electrical energy under the vision of private law, since this
subject has been restricted to the administrative, regulatory or economic law. In virtue of the
economic valuation of the electrical energy, which is a good, according to item I of Article 83
of the Brazilian Civil Code, we believe that it is time for the civilian lawyers look at the
contract widely used in the free market and then analyze if the current judicial structure or
nature can be understood as a typical sale and purchase agreement or whether it has some
elements of other types of contract, as well as if there are still gaps that can be adjusted
through the theory of obligations and contracts. We will start the analysis of electrical energy
as a movable good, using the current criminal, tax and constitutional legal dispositions about
it. We will also study the contractual principles in order to analyze their application to the
current model of energy trading contract in the free market. From this point, the second step
will be the central investigation of this paper, when we will analyze a standard contract model
used for the commercialization of electrical energy, with the intention of bringing new lights
under this contractual relationship, based on the theory of obligations and contracts of the
Brazilian private law. After these analyses, we will finish this paper bringing some points of
view in order to evaluate how private law deals with electrical energy — a production and
immediate consumption immovable good —, how it permits its commercialization and what is
preserved from private law on a subject steeped in a regulated area.

Keywords: Movable good. Electrical energy. Electrical energy commercialization. Electrical
energy sale and purchase agreement.
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RIASSUNTO

Questo lavoro si propone di trattare la vendita di energia elettrica sotto la visione del diritto
civile, dal momento che questo argomento è stato limitato ai settori del diritto amministrativo,
normativo e economico. In virtù della valutazione economica della energia elletrica, riteniamo
che sia il momento per gli avvocati civili osservano il contratto ampiamente utilizzato nel
mercato libero, e dopo questo fanno un’analisi se quello contratto può essere un tipico
contratto di compravendita o ha alcuni elementi da altri tipi di contratto, come si ci sono
lacune che possono essere regolati attraverso la teoria delle obbligazioni e dei contratti.
Inizieremo l’analisi utilizzando I disposizioni criminale, fiscale e costituzionali circa energia
elettrica e lo studio dei principi contrattuali, al fine di cercare la loro applicazione al modello
attuale di contratti di compravendita dell'energia nell'ambito del libero mercato. Delimitato
l’oggetto di lavoro, il secondo passo sarà il punto centrale del lavoro, quando ci sarà l’analisi
del modello di contratto tipo utilizzato per la commercializzazione di energia elettrica, con
l’intento di portare nuove luci in queste relazioni contrattuali, basato sulla teoria delle
obbligazioni e dei contratti di diritto civile. Dopo quelle analisi, finiremo questa tesi portando
alcuni punti per valutare come trata il diritto civile con l’energia elettrica come soggetto di un
contratto specifico, permette la sua commercializzazione e ciò che è conservato di questo ramo
del diritto su un tema a strati nella zona regolamentata.

Parole chiave: Mobili. Elettricità. Vendita di energia elettrica. L’acquisto e la vendita di
energia.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho visa trazer a lume um tema que ainda não foi tratado, de forma
pontual e bem destacada, no campo do direito civil em razão da especificidade da sua
abordagem, e, ainda, por conta das características da regulação existente, bem como da
essencialidade da energia elétrica.
Como se verá ao longo dos estudos, essas especificidades não tornam o contrato de
comercialização de energia no mercado livre, por si só, um tipo contratual de direito público e,
por esse motivo, é lamentável que ainda não tenha sido analisado sob a ótica civilista.
Entendemos ser necessário nos debruçarmos sobre tal assunto, visto que a energia
elétrica, já identificada como um bem pela legislação penal e tributária, com o advento do
Código Civil de 2002, no inciso I do seu art. 83, sem qualquer sombra de dúvidas, compõe o
rol de bens móveis por determinação legal. Tal fato, conjugado às regras do setor elétrico que
tratam da comercialização desse bem no chamado mercado livre, nos instigara a repensar
quais os limites entre o direito privado e o direito público que existem na prática em um
contrato usado pelo mercado livre para tal negociação e o que se conserva ou não do direito
civil em um tema emergente do âmbito regulado.
O foco da doutrina sobre a comercialização da energia elétrica no mercado livre
volta-se, por óbvio, para textos de direito administrativo e econômico, sendo apenas
tangenciado no direito civil no que diz respeito a sintéticas observações sobre a energia
quando autores tratam dos bens móveis no Código Civil.
Não há buscas interpretativas a fim de se entenderem melhor as energias passíveis de
valoração e, no caso, com destaque para a elétrica – haja vista que existe um setor específico,
com uma agência reguladora – em que medida a mesma pode ser objeto de contratações na
esfera privada, ou não, e quais as dificuldades que o jurista teria ou terá diante de tais
ponderações.
Por ser um trabalho de doutorado, arriscar-se faz parte do papel do pesquisador.
Assim, ao longo do trajeto, nos deparamos com uma sorte de variáveis, algumas previstas
outras não, mas que nos ajudaram a encorpar os estudos e, cada vez mais, traçar as linhas do
que se buscou trazer a público.
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Uma das dificuldades calculadas foi a ausência de doutrina a respeito.
Compendiaram-se informações colhidas em livros os mais diversos, sendo primordial a sede
por conhecimento sanada aos poucos ao se beber de diferentes fontes, sem preconceitos, sem
amarras bibliográficas, sempre com o foco de se trazerem eventuais bastidores de um tema
árduo e difícil de ser explanado dentro do próprio direito, uma vez que o fenômeno físico – a
geração da energia elétrica – já é algo de difícil conceituação e análise no seu berço das
ciências exatas, quiçá acomodá-lo em linhas de estudo das ciências sociais.
Por isso, muito do que foi pesquisado tem origem no campo do direito público e até
mesmo no seu braço do chamado direito da regulação, o que, desde já, alertamos para que não
desanime o interessado. Muito ao contrário, posto ser daí nosso ponto de partida para a busca
de ideias apuradas necessárias a se avaliarem as tensões existentes entre aquele e o direito
privado e se buscarem sugestões de interpretação do contrato de comercialização da energia
elétrica no mercado livre à luz dos princípios contratuais de direito civil, bem como da sua
tipicidade ou não como um contrato de compra e venda.
Além da dificuldade bibliográfica, como visto, o tema é árduo do ponto de vista do
objeto da sua tecnicidade. A energia elétrica, de forma vulgar, é bem assimilada, mas é difícil
apontar as consequências de seu enquadramento em um contexto de direito privado para fins
de avaliar se os princípios contratuais – os históricos e os mais recentes – aplicam-se à relação
negocial de sua comercialização no âmbito do mercado livre, bem como para avaliar a mesma
enquanto res do contrato típico de compra e venda, sem tangenciar e tomar ao menos por base
o arcabouço regulatório existente, não se mostrando como uma das tarefas mais simples ao
jurista.
Estudá-la no campo do direito civil é desafiador, posto que se deve avaliar se é ela
mesma o bem jurídico objeto da negociação contratual no mercado livre, assim como os
reflexos que não se aplicam à mesma enquanto bem móvel, dado que, conforme analisaremos,
ela não pode ser objeto de direito real, de alegações de vícios redibitórios e evicção, não pode
ser armazenada.
Contudo, ao mesmo tempo, há bases suficientes para as análises sob a ótica civilista:
contrariamente ao petróleo (uma das fontes de energia), ela não é um monopólio; a própria
base regulatória permite que seja comercializada via contrato em um ambiente de livre
negociação entre as partes (ainda que em um universo, por enquanto, limitado); a
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característica da sua essencialidade não a limita ao campo do direito público (se assim fosse,
alimentos e água não poderiam ser objeto de negociações particulares) e dá concretude à
aplicação da funcionalidade social que se busca na propriedade e nos contratos, além de
respaldar a própria aplicação de tal princípio contratual.
O que se verá ao longo do trabalho são as pontuações constantes sobre os pontos de
tensão entre o público e o privado, mas sempre se buscando apresentar as justificativas que
permitam manter a rota de estudos motivada e vocacionada para o direito civil, até mesmo
tendo por norte que as premissas básicas são que esse mercado tende a crescer e se
desenvolver, e, quiçá, permitir que a energia elétrica se torne um bem amplamente negociável
entre particulares como outro qualquer, ainda que sob um mínimo de regulação.
Assim, a presente tese se compõe de três elementos que se conjugarão ao final:
entender como a energia elétrica se permite ser um bem móvel enquadrado e estudado pelo
direito civil; qual a real roupagem contratual que formata a sua negociação; e, diante das
tensões que se irão verificando no decorrer das análises, o que do direito civil resta conservado
nesse contrato que, em um primeiro momento, se mostra mergulhado no âmbito regulatório.
O trabalho não trará certezas, mas abrirá caminhos para se inaugurar uma discussão
maior acerca do porquê esse bem ainda não foi mais amplamente estudado e avaliado sob a
ótica civilista, bem como quais as possibilidades existentes para que, diante das mudanças do
mercado livre e do setor elétrico, o jurista se embrenhe mais na temática e modifique posições
consolidadas, além de criar alternativas de interpretação e construção doutrinárias sobre a
comercialização da energia elétrica em um espectro maior, de negociações na base do sistema,
qual seja, o do consumidor final.
Para que consigamos trazer as luzes desejadas sobre esse tema, este trabalho se
encontra estruturado conforme passamos a detalhar.
O segundo capítulo abordará a contextualização do mercado de energia elétrica
brasileiro, desenhando o meio regulatório no qual o mesmo está mergulhado, mostrando a
origem da comercialização da energia elétrica enquanto fruto da desverticalização do setor e
apresentando os dois mercados – o cativo e o livre –, de forma a identificar este último como o
ponto de partida da análise que se fará sobre o instrumento contratual usado para a
comercialização da energia elétrica para os consumidores livres, instrumento contratual esse
distinto do utilizado para o fornecimento da energia elétrica para os consumidores finais.
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No terceiro capítulo, partindo do inciso I do art. 83 do Código Civil, em cotejo com
as disposições legais penais, tributárias e constitucionais que tratam da energia e/ou dos
potenciais de geração, destacaremos a energia elétrica, mostrando suas características e
eventuais peculiaridades que se refletem nas relações negociais que a têm por objeto,
justificando o motivo da escolha do tema com base no fato de que, como tantos outros bens, a
mesma igualmente pode ser objeto de uma relação de direito público – quando enquadrada
como objeto de um serviço público – ou de uma relação de direito privado – quando enfocada
sob a ótica da comercialização no ambiente de contratação livre, deixando para trás qualquer
resquício de eventual discussão a respeito.
Nesse aspecto, será importante perpassamos o conceito de demanda contratada, 1 que
trabalha a noção de cobrança pela energia elétrica desvinculada de seu consumo, na medida
em que se garante ao consumidor, mesmo em picos elevados de consumo, potência suficiente
para a execução de suas atividades, ainda que sem consumo efetivo.2 Essa análise será
importante quando, mais à frente, formos analisar o contrato de comercialização de energia
elétrica e as obrigações, os deveres e as responsabilidades de cada parte, em especial, a figura
da entrega física dessa energia.
No quarto capítulo, antes de nos aprofundarmos na temática central do contrato de
comercialização da energia elétrica, faremos uma análise desse tipo contratual à luz dos
princípios que regem as relações contratuais, quer os tradicionais – autonomia privada, força
obrigatória dos contratos e relatividade dos efeitos do contrato –, quer os “novos” da boa-fé,
do equilíbrio e da função social, a fim de moldarmos o arcabouço principiológico para
conseguirmos analisar, mapear e interpretar os elementos que compõem as estruturas da
referida relação contratual.
Essa análise visa a nos trazer subsídios para, entre outros pontos, quando da
conclusão deste trabalho, apontarmos contornos práticos ao princípio da função social dos
contratos e da oponibilidade de seus efeitos para terceiros.
1

2

Ver Resolução ANEEL nº 456, de 29 de novembro de 2000, que conceitua demanda contratada como a
“demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela concessionária, no ponto
de entrega, conforme valor e período de vigência fixados no contrato de fornecimento e que deverá ser
integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento, expressa em quilowatts”.
Esse conceito trouxe a discussão tributária quanto à incidência do ICMS: os Estados passaram a exigir tal
tributo com base na demanda contratada, ao passo que as empresas passaram a questioná-lo com fundamento
na Constituição Federal, visto que a hipótese de incidência do mesmo seria a operação de consumo da
energia pelo consumidor, o que não ocorre na demanda contratada, em que há mera disponibilidade de
energia aos clientes, que podem ou não usá-la.
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De qualquer forma, ainda que fazendo uma análise dos princípios contratuais,
perpassaremos por algumas visões que ganham contornos maiores em outros ramos do direito,
mas que podem nos ser úteis para a interpretação do objeto central deste estudo, quais sejam, o
interesse público e a função social do bem energia elétrica; a liberdade de negociar com os
geradores; a eficiência e a lucratividade das empresas privadas, de modo a entendermos a
dinâmica da negociação da energia elétrica; o crescimento da demanda e o direcionamento da
oferta, explorando conceitos específicos existentes na regulamentação do setor.
Tendo perpassado os princípios, no quinto capítulo, partindo da premissa de que
analisaremos os contratos formalizados no Ambiente de Contratação Livre, focaremos nos
elementos do contrato de comercialização de energia elétrica que a ABRACEEL divulga e, no
geral, é usado pelo mercado, a fim de verificarmos se tal relação se enquadra como um típico
contrato de compra e venda.
Nesse capítulo serão, ainda, analisados os riscos inerentes à natureza do próprio
negócio, visto que a energia elétrica, por não ser bem material e, portanto, não poder ser
estocada, torna a relação negocial dependente de mecanismos de proteção quanto à sua
existência e entrega. Sob esse aspecto, será relevante o estudo das características dos contratos
de produção (em que o objeto contratual ainda não existe e precisa ser produzido, no caso,
gerado por uma das partes ou, então, adquirido de terceiro gerador).
As considerações finais servirão para, com base no quanto foi anteriormente
estudado, apresentar direcionamentos sobre os três elementos que, conjugados, comporão a
tese ora apresentada, sem qualquer pretensão exaustiva do tema, mas, antes, com vistas a
trazer mais elementos que possam servir para a sempre tensa definição de limites entre o
direito privado e o direito público, ainda que sob um viés particular de um tema pouco
explorado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O que buscamos enfatizar ao longo deste trabalho foi uma visão do bem energia
elétrica deslocada da visão publicística de serviço público, que é flagrantemente encontrada e
estudada quando se analisam as concessões de distribuição e transmissão de energia elétrica.
Apresentamos a energia elétrica enquanto um bem que apresenta valor econômico,
em mercado livre, no qual o usuário busca uma forma competitiva de obter o mesmo pacote de
energia física sob uma formatação diversa da encontrada no mercado cativo, o que é feito por
meio da formalização de um contrato de comercialização daquele bem junto ao gerador ou
comercializador de energia, vindo a receber a mesma em razão dos contratos de uso dos
sistemas de distribuição e transmissão.
Assim, apesar de, nessa seara energética do ambiente livre, o contrato de
comercialização desse bem ser o instrumento adequado para regular a relação que se forma
entre tais agentes – geradores ou comercializadores e os consumidores livres –, a entrega do
bem é desvinculada dessa figura contratual, o que nos motivou a investigar aquela figura
contratual, para avaliar e entender como o direito civil lida com a energia elétrica – um bem
imaterial de produção e consumo imediatos – e permite sua comercialização, bem como o que
é preservado, ou não, desse ramo do direito em um tema imerso no âmbito regulado.
Para tanto, buscamos trazer uma análise e aprofundamentos dos elementos e cláusulas
que compõem o modelo de contrato de “compra e venda” de energia elétrica, em que tal bem,
não público e passível de se tornar objeto de negociações privadas, possui as características de
mercadoria, tanto que é até mesmo negociável no âmbito de Bolsas de Energia Elétrica.
Destaque-se que a visão não pública que procuramos enfatizar sobre a energia elétrica
guarda grande interesse na medida em que, atualmente, é possível afirmar que existe uma ótica
dúplice por sobre determinadas atividades ou bens, vide o exemplo do petróleo, sob o ponto de
vista do tipo de relação jurídica formada: se de direito público ou de direito privado.
Fala-se em privatização do público ou publicização do privado. E talvez essa
dubiedade de visões, ou mistura de situações, esbarre no fato de, presentemente, o interesse
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maior sempre ser a proteção máxima ao ser humano e seus interesses enquanto membro de
uma coletividade, e não mais enquanto ser isolado, egoístico.
Daí a análise do contrato de comercialização de energia elétrica à luz do direito civil.
Primeiro, para romper de vez com eventuais barreiras que se formaram no sentido de
que, quando se tem um bem de interesse coletivo, sobre ele não podem ser aplicadas regras de
cunho privatístico.
Depois, para que se tragam novos olhares sobre tal relação, não mais adstritos à
esfera do direito administrativo, do direito regulatório ou do direito econômico, isso mesmo
ante as inseguranças pelas quais o mercado tem passado e quer ver superadas em futuro
próximo, por meio da formação de modelos contratuais ajustados.
E, por fim, para que vejamos, concretizados, princípios como os da liberdade
contratual e função social do contrato e da empresa, além de internalizarmos no direito civil
um “tipo contratual” que tem por objeto um bem imaterial, de consuntibilidade imediata, não
passível de acumulação e que, apesar de não se basear na efetiva tradição para se assegurar a
propriedade sobre o mesmo, vale-se de mecanismos de compensação econômica/financeira
junto ao agente controlador (CCEE) que atestam sua entrega e consumo, marcando nova
forma de internalização de elementos de outras ciências que comprovam a real tradição, ainda
que esta não seja visível ao olhar humano.
Essa análise não quer retomar a discussão sobre a divisão entre bens públicos e
privados, sequer indicar uma terceira mão ou dimensão de bens, pois, conforme nos
posicionamos anteriormente, a socialidade, da qual a energia elétrica é dotada, não permite
alocá-la unicamente como um ou outro tipo de bem.
Na verdade, o que queremos trazer à tona é a dimensão maior que se deve ter quanto
a esse bem móvel, por determinação legal, dotado de valor econômico, que nos parece
extrapolar a dicotomia público-privado – apesar de não criar propriamente uma terceira via de
titularidade patrimonial –, mas, antes, parece se encaixar em uma ou outra, a depender da
relação na qual se insira: se distribuído e transmitido para um cem número de pessoas,
consumidores finais, ou comercializado em um mercado privado, com regras contratuais
próprias, ainda que sigam um modelo regulador mínimo, de eficácia contida para fins de
eliminar meras disfunções mercadológicas.
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É natural e perfeita a dicotomia na titulação das propriedades, e a energia elétrica não
foge disso.
Assim, de tudo o quanto foi apresentado, podemos interpretar o ACL de energia
elétrica como sendo uma parcela de atividade retirada do campo do Estado e inserida no
mercado, em prol da concorrência, em razão do processo de reestruturação pelo qual passou o
setor elétrico no Brasil, quando, então, surgiu a comercialização de energia elétrica.
Em paralelo, manteve-se o interesse social ou coletivo sobre a mesma, até porque a
manutenção do ACR, mediante a atuação das concessionárias de distribuição de energia
elétrica, permite a proteção desse interesse e a consequente sustentação e integração da vida
social sob o aspecto do fornecimento de tal bem indispensável.
Mais do que fomentar o princípio da livre concorrência, o mercado livre de energia
elétrica conjuga a possibilidade de se preservar e fazer valer o interesse social ou coletivo no
desempenho dessa atividade econômica, apenas enfatizando que a energia elétrica pode ser
passível de valoração por preço, diversa da tarifa, bem como sua negociação em tal mercado
materializa uma funcionalidade social do contrato do qual é objeto, mitigando a relatividade
dos efeitos do contrato e atestando a necessidade de se ampliar a geração no mercado livre, o
que importa em um realinhamento sob a ótica da liberdade contratual.
De qualquer forma, o que se discute no meio são quais os limites de ampliação e
cobertura desse mercado livre em prol da manutenção daquele interesse social, mas, ainda, do
seu equilíbrio enquanto oferecimento de um bem não público, configurado como mercadoria e
passível de negociação via contrato, haja vista que a tendência é de se universalizar e ampliar
esse mercado, por meio de uma flexibilização pari passu dos critérios legais que permitem a
elegibilidade de um dado consumidor ao ACL.
Assim, a par da remodelagem no setor elétrico que conduziu à formação do mercado
livre de negociação da energia elétrica, totalmente ajustada e pertinente foi a inclusão, pelo
legislador civilista, do inciso I do art. 83 do Código Civil.
Sob essa visão, vimos que a energia elétrica é um bem essencial, no geral não
passível de armazenamento, consumido ato contínuo à sua geração, imaterial (mas cuja
entrega física é comprovada por meios posteriores financeiros) e não público, visto que não
assume, de per si, a conceituação de privada ou pública, que será ajustada de acordo com a
relação jurídica na qual esteja inserida, podendo ser adotada dentro do conceito de serviço
13

público ofertado (via concessionárias de distribuição, ambiente de comercialização regulado e
redes de transmissão) ou como atividade econômica (nas pontas da geração e comercialização
no ambiente livre), sem que isso afronte qualquer disposição da Constituição Federal.
Nessa linha de raciocínio, a visão tributária da mesma, enquanto produto, se coaduna
com a ótica civilista, na exata medida em que ambas enfrentam o tema do ponto de vista da
valoração da energia elétrica, expressa nesta última e implícita na primeira, uma vez que a
reconhece como resultado (produto) da indústria elétrica, sem delimitar o campo de sua
utilização negocial (como produto fim ou como produto passível de negociações entre agentes
do mercado livre).
Essas visões trazem a energia elétrica para um campo mais próximo de uma
commodity e, portanto, permitem pensar sobre a possibilidade de se expandir sua geração,
alcançando o ambiente residencial e, desse modo, a real situação de formatá-la sob um manto
de bem particular, passível de crime de furto, cujo tipo atual (§ 3º do art. 153 do Código Penal)
foi pensado sob roupagem e em época distinta, em que dominavam os monopólios da geração
e distribuição, sem a figura do agente comercializador e sem a existência da disposição atual
do Código Civil.
Por conta dessas visões ampliadas é que se tornou premente analisarmos os contratos
de “compra e venda” de energia elétrica no mercado livre, a fim de trazermos luzes sobre seu
enquadramento como uma típica compra e venda, seus reflexos e consequências no campo do
direito civil.
Este estudo visa trazer para mais próximo um campo de atuação que, no presente,
ainda se encontra distanciado do jurista civilista, o qual precisará ser chamado a atuar nessa
seara, haja vista o interesse dos agentes desse mercado em atrair segurança jurídica, a par da
financeira, para um mercado ainda tão recente, mas que busca ampliar-se a ponto de alcançar
até mesmo o atual consumidor final ou residencial, o qual, um dia, poderia optar por adquirir a
energia elétrica de quem lha ofertasse em condições que julgasse mais adequadas, inclusive
por meio de reais e funcionais bolsas de comercialização de energia elétrica.
A função do contrato sobre o qual nos debruçamos neste estudo é a de organizar a
produção e a negociação da energia elétrica (atividade econômica), no e pelo próprio mercado
livre, a fim de que se firme a convicção e se coloque em prática a liberdade de contratação
para a aquisição de tal bem, que, em virtude da inovação trazida no Código Civil, nos legou
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uma plena visão negocial sobre o mesmo, sem macular ou superar qualquer posição
constitucional sobre o tema, haja vista a abertura constitucional sobre a titularidade da própria
energia elétrica – enquanto produto da exploração das usinas de geração de energia
hidrelétricas – e a falta de qualquer enunciado quanto à energia elétrica advinda de fontes
eólicas e biomassa, por exemplo.
Por fim, resta consignar que, não obstante no atual Estado Social Brasileiro haver o
primado do interesse público sobre o privado, não podemos perder de vista a influência que o
direito privado possui no campo do direito público, o que embasa a atualidade e o interesse no
presente trabalho, pontapé inicial de tantos outros que estão por vir em temática tão rica.
Em sendo assim, arrematamos com as conclusões a respeito da análise central sobre a
energia elétrica enquanto res no modelo contratual que se costuma utilizar no mercado livre de
comercialização de energia elétrica, a formação do consenso e do preço na sua negociação,
bem como a aplicabilidade dos princípios contratuais em tal relação contratual, a fim de, em
seguida, trazermos subsídios para um caminho às indagações inicialmente lançadas e que
compõem os três elementos que apresentamos na introdução: como o direito civil lida com a
energia elétrica, um bem móvel e imaterial de produção e consumo imediatos; qual a
roupagem contratual pela qual permite a sua comercialização e o que se conserva desse ramo
do direito em um tema mergulhado no âmbito regulado.
Como visto, não existem mais discussões sobre ser a energia elétrica um bem móvel
passível de ser negociado, posto o legislador civilista ter lançado as energias valoráveis
economicamente no rol dos bens móveis, dentre as quais, conforme detalhamos em capítulo
inicial, destacamos a energia elétrica.
A mesma é objeto de comercialização em ambiente de livre negociação,
regulamentado minimamente, onde se torna mercadoria vendida pelos geradores e/ou
empresas comercializadoras e adquirida por clientes denominados consumidores livres, hoje
categorizados em empresas que usam a energia elétrica basicamente como um insumo em sua
linha de produção.
É sob o manto dessa ambientação que analisamos o contrato modelo padrão da
ABRACEEL, por meio do qual tais agentes comercializam a energia elétrica, à luz das regras
civilistas, apontando-se que:
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(i) a mesma pode ser entendida como res para fins de caracterização de coisa a ser
objeto de um típico contrato de compra e venda, pois, não obstante ser imaterial e não
estocável, resta como obrigação de ser entregue pelo vendedor ao comprador, o qual fica com
a contraprestação de pagamento do preço ajustado, haja vista que tal contrato tem eficácia
obrigacional e não real;
(ii) neste ponto, relembramos que o nome do contrato poderia ser de cessão de
direitos sobre a energia elétrica, visto que, apesar de ter a mesma natureza da compra e venda,
a nomenclatura cessão de direitos se aplica para situações em que a coisa objeto da
transferência é imaterial, como no caso em análise. Até porque, adotando-se essa
denominação, reforçamos as diferenças que localizamos entre elementos da comercialização
da energia elétrica e do contrato tipo de compra e venda, sem, contudo, desnaturar a essência
do mesmo;
(iii) é um bem móvel que, em razão da geração e consumo constantes, pode-se
afirmar que não existe, propriamente, no momento da formalização do contrato, na medida em
que aquela que será “entregue” não é a mesma que foi gerada naquela época, haja vista que os
elétrons não contêm marcações, não se garantindo, de modo individualizado, de onde vêm.
Por esse motivo, não pode ser conceituada como um bem próprio do vendedor, pelo que não é
aplicável qualquer alegação quanto a vício redibitório, muito menos ser protegida pelas regras
do direito de sequela, não havendo que se falar, inclusive, na possibilidade de comercialização
de energia elétrica por amostras, pelo que não são aplicáveis as disposições do art. 484 e seu
parágrafo único do Código Civil. O que pode ocorrer é venda de energia elétrica por
periodicidade curta, em atenção às necessidades do adquirente. Apesar de ser um bem futuro
(vende-se a disponibilidade da energia elétrica à frente), ainda que não venha a existir ou ser
entregue, em razão das regras do ACL, o contrato se mantém, tem eficácia, não deixando de
existir, pelo que não é aplicável a parte final do art. 483 do Código Civil. Por esses motivos,
entendemos que, apesar de estar em uma relação de cunho privado, a energia elétrica não pode
ser configurada como bem de propriedade privada, pelo que optamos por conceituá-la, para
fins do objeto deste trabalho, como um bem não público;
(iv) para suprir a ausência dessas proteções sobre tal bem, são estabelecidas as
cláusulas e os mecanismos de compensações e garantias financeiras, para que, justamente em
havendo inadimplência, haja formas de penalizar o vendedor, sem qualquer direito de arresto
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ou sequestro de tal bem, fisicamente impossíveis. São mecanismos de compensação, posto não
ser viável retirar o bem do domínio ou uso por parte do comprador. Até o momento da
tradição, correm por conta do vendedor os riscos desse bem, sendo certo que o comprador, por
não poder alegar a exceção do contrato não cumprido, não valendo as regras do art. 491 do
Código Civil, terá de pagar o preço ajustado, em razão do mecanismo de apurações eletrônicas
contábeis, pelo que é aplicável o caput do art. 492 do referido texto legal;
(v) apesar da mediação para apurar o seu quantitativo, não há como alegar que os
riscos sobre a mesma se transferem para o comprador logo em seguida a tal apuração, em
razão de ser imediato o seu consumo, muito menos se estiver em mora, não sendo possível a
aplicação dos parágrafos 1º e 2º do art. 492 do mesmo diploma legal;
(vi) não é aplicável o disposto nos arts. 493 e 494 do Código Civil, pois não há como
não se estipular onde será o ponto de entrega do bem, dadas as particularidades do mesmo. De
qualquer forma, ainda que não se apure, a medição se dará no centro de entrega da energia
elétrica ao consumidor livre, e não no ponto de geração, pois, como visto, não se sabe de onde
provém a energia elétrica usada, sendo que o que importa é a demanda e o consumo;
(vii) existindo, portanto, a coisa objeto da comercialização, as partes irão pactuar as
regras contratuais que deverão convergir, para que se formalize a cessão em etapa posterior,
com a “entrega” do bem adquirido, o que condiz com o consenso igualmente exigido no
contrato de compra e venda, de natureza obrigacional e não real, pelo que se encaixa a energia
elétrica como sua res. A entrega efetiva da energia elétrica é apurada pela CCEE, mas não
com o intuito de formalizar o contrato, apenas para verificar o adimplemento contratual – a
mesma regra que se aplica a qualquer contrato de compra e venda de outro tipo de bem;
(viii) em razão das aferições financeiras das obrigações contratuais, não há que se
falar em adimplemento substancial, posto que ambas as partes devem adimplir com o quanto
ajustaram, sob pena de serem executadas as garantias financeiras e de lastro que deram, não
sendo possível alegarem que adimpliram em parte com o quanto ajustado, e, por isso, pode
haver redução de responsabilidades negociais. Logo, igualmente não é aplicável a regra do §
2º do art. 492 do Código Civil;
(ix) por esse motivo, entendemos que há comutatividade contratual sui generis no
contrato de comercialização de energia elétrica no ambiente livre, que não é medida pela
disponibilidade física da mesma, mas, antes, pela econômica. Existe uma álea natural na
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efetiva entrega física, mas que, como visto, não é parte integrante de tal contrato, não o
tornando um contrato puramente aleatório, visto que as partes pactuam montantes, prazos e
preços, e a energia elétrica será efetivamente gerada em algum ponto e consumida pelo
adquirente em outro (centro de gravidade do recebimento da energia). Trata-se de um modelo
híbrido, visto que o contrato permite a alocação de riscos pelas partes na sua formatação;
(x) ademais, trata-se de um contrato de duração ou de trato sucessivo, pois a execução
não se pode medir em um só instante. Em razão das medições ou apurações temporais que se
fazem para avaliar o cumprimento das obrigações de cada uma da partes, podemos afirmar que
não cabe a arguição da exceção de contrato não cumprido, pois, caso a parte vendedora deixe
de entregar ou registrar a quantidade contratada de energia elétrica, ato contínuo a tal
apuração, a mesma já deverá pagar à parte compradora, como compensação, um valor
proporcional à quantidade de energia não registrada, cujo valor será apurado pelo mecanismo
do Preço de Liquidação de Curto Prazo. O mesmo ocorre para a parte compradora que, em não
aceitando ou validando a quantidade de energia contratada, no todo ou em parte, pagará como
compensação, à parte vendedora, o preço da quantidade de energia elétrica contratada não
aceita ou não validada;
(xi) como partes legítimas, temos o gerador da energia elétrica, ou, mesmo, um
agente comercializador, que poderá negociar a energia que tenha adquirido de outros
geradores e que tenha em “sua carteira” de contratos para revenda. Nessa hipótese, como
vimos, igualmente se aceita que um denominado comercializador varejista atue em nome de
diversos consumidores livres, eliminando as exigências de cadastros e registros destes perante
a CCEE. Trata-se de mero representante legal, que não macula a legitimidade das partes
envolvidas e que são essenciais à formalização do contrato de compra e venda;
(xii) o preço, igualmente, porta-se como elemento de um típico contrato de compra e
venda, na medida em que as partes pactuam as regras sobre sua aferição e valor, sendo que,
pelas regras aplicáveis ao mercado (a regulação mínima), já estão cientes das possibilidades de
oscilações em razão da natureza hidrológica da geração da energia elétrica no Brasil, vindo a
incidir as regras do preço apurado caso a caso (PLD ou mercado spot), o que nos leva ao art.
487 do Código Civil, não podendo ficar ao arbítrio de um terceiro, contrariamente ao que o
art. 485 do mesmo diploma legal permite para o modelo típico de contrato de compra e venda.
Por não haver um típico mercado de bolsa dessa mercadoria, não há que se falar na
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aplicabilidade do art. 486 do referido texto legal. De qualquer forma, podemos afirmar que o
preço é sério ou verídico, objetivamente justado de acordo com as condições naturais de
geração da energia elétrica, sendo nulo o contrato no qual a precificação ficar ao arbítrio de
uma das partes, na linha do art. 489 do Código Civil. Na falta de acordo sobre o preço, aplicarse-ão as regras do PLD, que já são fixadas pelo preço médio, nos termos do quanto dispõem o
caput e parágrafo único do art. 488 do Código Civil. As possíveis variações são ínsitas ao
ambiente energético e traduzem o que já apontamos como a derrogação do privado diante do
público, posto que as partes não conseguem elidi-las se houver situações ensejadoras de sua
aplicação. Nesse aspecto, preço existe, mas o que verificamos é uma minimização da liberdade
das partes, o que já vimos ser natural nessa forma de contratação e se mostra como um ponto
de tensão entre o direito privado e o direito público; isso fará parte dos apontamentos finais
deste capítulo;
(xiii) pelo modelo de contrato de comercialização de energia elétrica, é possível que,
na hipótese de insolvência do comprador, seja o mesmo rescindido. No entanto, entendemos
que é possível as partes pactuarem que o vendedor poderá ter a medição da entrega da energia
elétrica sobrestada até que seja executada ou entregue garantia financeira concedida pelo
comprador, pelo que é aplicável o art. 495 do Código Civil;
(xiv) como consequência, o pacta sunt servanda sofre relativização nessa modalidade
contratual, justamente porque o meio influencia sobremaneira o que as partes ajustaram, na
medida em que, por haver flutuações ou variações nas regras de precificação – e até mesmo
alterações possíveis no quantitativo de energia elétrica a ser gerado e, posteriormente, entregue
–, dificilmente as partes firmam um contrato de comercialização de energia elétrica no
mercado livre e o deixam “na gaveta”, aguardando sua execução natural. As pactuações
acabam sendo objeto de revisões naturais e ordinariamente aceitas, registradas junto à CCEE
sem maiores dificuldades, o que corresponde a uma certa aplicação natural do princípio do
equilíbrio contratual, mas sem que o mesmo venha a ser exigido de forma judicial, quando não
houver ajustes entre as partes, posto que as externalidades e áleas do mercado são ínsitas ao
modelo analisado;
(xv) existem situações contratuais em que a compra e venda da energia elétrica são
pontuais (as partes ajustam a entrega da energia para um período certo, delimitado e curto),
não havendo perpetuação de obrigações no tempo, hipóteses nas quais é impossível se falar
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em imprevisibilidade no adimplemento das obrigações contratuais, pois a imprevisão só se
aplica para contratos de trato sucessivo;
(xvi) como reflexo dessas variações, os efeitos das contratações de comercialização de
energia elétrica no mercado livre não ficam adstritos aos entes participantes da própria relação,
havendo mitigação da aplicação do princípio da relatividade dos contratos, em razão da
interligação que existe entre os agentes e suas práticas e os dois campos de atuação – cativo e
livre –, em especial, porque a entrega física da energia elétrica está atrelada aos contratos de
distribuição e/ou transmissão. Trata-se de mais uma tensão entre o privado dessa relação
contratual e o ambiente público originário do fornecimento da energia elétrica, pois, nestes
últimos contratos, o princípio da publicidade e da eficácia pública dos mesmos é a regra, ao
passo que, para os contratos de comercialização de energia no ambiente livre, apesar da
liberdade contratual das partes (que já se viu igualmente relativizada) que albergaria a
possibilidade de relatividade dos efeitos dos contatos, esta é reduzida, justamente por conta da
socialidade e essencialidade da energia elétrica e da interligação dos mercados em termos de
reflexos financeiros, que exigem ampliação dos reflexos do contrato para todo o mercado;
(xvii) a mitigação da relatividade, na verdade, decorre da função social desse contrato
encerrada no seu objeto contratual, o que acaba com a aparente tensão apresentada no item
anterior, transformando-se a comercialização da energia elétrica no ambiente livre em um
ponto de equilíbrio entre os dois lados – público e privado –, mas que tende ao privado, em
especial, pelas expectativas futuras de se negociar a energia elétrica como uma mercadoria
qualquer, quer via bolsa de energia, quer via contratações entre consumidores finais e, até
mesmo, negociações dos excedentes pelos consumidores finais e/ou livres.
Como analisamos, apesar de os três requisitos – res, preço e consenso – existirem,
entendemos que não estamos diante de um típico contrato de compra e venda, pois outros
elementos integram tal contratação e a tornam uma mescla de tipos, gerando um modelo
híbrido, pois:
(i) tem características de um contrato de fornecimento de longo prazo, visto que, em
razão das flutuações possíveis entre prestação e contraprestação, é aceito que as partes
pactuem que o comprador garantirá, ao longo de um período, um fluxo mínimo de pagamento
ao vendedor, independentemente da quantidade de energia elétrica efetivamente a ser usada,
sendo que eventuais ajustes são feitos ao longo da contratação. O comprador deverá informar
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ao vendedor os períodos e quantitativos de energia elétrica que deseja, em conexão com a
modulação da parte vendedora, que será apresentada de acordo com o cronograma de entrega
(período de suprimento);
(ii) ao mesmo tempo, em razão de a apuração do cumprimento das obrigações ser
efetivada em um sistema de contabilização, junto à CCEE, aproxima-se de um contrato de
financiamento, na medida em que se apura por medições de débito e crédito (balanço) o
atingimento das obrigações, quais sejam, a de garantia de lastro para posterior entrega da
energia elétrica, pelo lado do vendedor, e de pagamento pela mesma por parte do comprador;
até porque, no geral, o comprador paga o preço antecipadamente, como se estivesse
financiando a entrega futura do bem;
(iii) atrelado ao item anterior e por conta da imaterialidade do bem, estamos diante de
uma cessão de direitos sobre um bem imaterial, o que, apesar dessa denominação, permite a
aplicação de disposições legais do típico contrato de compra e venda, uma vez que cessão de
direitos é a denominação que se dá para a aquisição de um bem imaterial.
Verificamos que se trata de uma compra e venda com entrega futura, mas com
nuances de outros modelos contatuais, o que, em suma, permite que possa ser entendido como
um contrato sui generis de compra e venda. De qualquer forma, comercialização existe, com
bem, consenso e partes que acordam o pagamento de um preço contra a entrega de um bem,
ainda que posteriormente e de forma imaterial.
Apenas ressalvamos que, sob a visão presente do mercado livre, esse contrato tem um
cunho empresarial, pois, como já vimos, a energia elétrica é usada pelos consumidores livres
(grandes empresas), como mais um insumo em sua linha de produção, tanto que, conforme
destacamos, não poderemos, nessas hipóteses, aplicar as disposições do Código de Defesa do
Consumidor, visto que tais empresas não se assemelham a um consumidor, pela conceituação
finalística disposta no art. 2º do referido diploma legal.
Entendemos, contudo, que a ampliação da venda da energia elétrica para todos os
consumidores finais permitiria mudar a visão do mesmo para a de um contrato existencial,
pois esse bem, de extrema necessidade, acabaria por servir de elemento essencial à vida, como
os alimentos e a água, por exemplo, quando então a relação entre o vendedor da energia
elétrica e o consumidor livre pessoa física se assemelharia, para fins de aplicação do Código
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de Defesa do Consumidor, a uma relação de consumo, sendo inviável a suspensão na entrega
da energia elétrica por qualquer inadimplemento por parte do consumidor livre final.
Com os subsídios trazidos até agora, delineamos os seguintes pontos para o desenho
de uma possível resposta às questões apresentadas:
(i) o bem energia elétrica, apesar de não ser material, nem estocável, mantém a regra
básica de nosso direito civil de que a propriedade se transfere mediante a tradição, visto que a
mesma é transportada pelos fios (via SIN) da rede elétrica e é medida, em termos econômicos
e financeiros, pela CCEE, via sistema de compensações (apura-se a entrada de energia e a
saída em termos de quantidade de pagamentos feitos pelo consumidor livre ao fornecedor da
energia). É um sistema que depende de uma análise matemática, mas que permite ao jurista,
ainda que financeiramente, apurar e visualizar a entrega ou cessão do mesmo. De qualquer
forma, a entrega física da energia elétrica não é elemento essencial à formalização do contrato
de compra e venda no ambiente livre, pelo que entendemos ser viável denominarmos tal figura
contratual de cessão de direitos da energia elétrica, a qual não têm formalidades registrais
cartorárias, mas apenas junto à CCEE, sendo que podemos aplicar regras do contrato de
compra e venda, de acordo com o que apresentamos nos tópicos anteriores;
(ii) tendo por base a premissa anterior e tendo visto que o legislador do Código Civil
trouxe a inovação do inciso I do art. 83, é certo que o direito civil acolhe a energia elétrica
enquanto bem passível de negociação via contrato particular. Contudo, regras de direito de
sequela e vícios redibitórios não são possíveis de serem aplicados, visto que a questão da
titulação sobre esse bem é algo impossível de ser solucionada, salvo por uma ficção jurídica,
na medida em que a energia física não é vista, rastreada ou armazenada. Nesse aspecto,
podemos afirmar que as regras de regulação, que estabelecem o ponto de entrega da energia e
o quantitativo, mensurável por meio de apurações matemáticas (e não físicas), acabam
servindo de respaldo para que o jurista civilista entenda como adimplente o vendedor que as
observa, em nítida situação de derrogação do privado pelo público;
(iii) sob esse enfoque é que o princípio da publicidade acaba se destacando sobre o da
liberdade contratual e o da força obrigatória dos contratos, visto que o que vale mais são as
regras que tornam passível de negociação tal bem no ambiente livre. Não obstante,
entendemos que, apesar dessa mitigação, o princípio da função social se materializa na
comercialização da energia elétrica no ACL, posto que acabamos tendo um caso prático e real
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de um bem que, por si e por suas características, torna o contrato no qual é objeto realmente
funcional para a sociedade e carrega, por conta dos ajustes que as partes naturalmente fazem
no decorrer da sua vida útil, o equilíbrio contratual ínsito, sem necessidade de intervenção
judicial, muito ao contrário. Por esse motivo, entendemos que aquela possível derrogação
parcial das regras de direito privado acaba sendo mitigada, não havendo que se falar em
suplantação do direito público;
(iv) por esses aspectos, a comercialização da energia elétrica no ambiente livre exige
que a figura contratual aplicada não seja a de um típico contrato de compra e venda, pois não
estamos diante de um bem comum como tantos outros, mas, antes, diante de um bem que
exige regras de fornecimento (e que estão desenhadas nos regramentos do mercado) e de
apurações financeiras (igualmente formalizadas em normativos da CCEE) acopladas às de
direito civil reguladoras da compra e venda, o que nos lega um contrato de roupagem mista e
reforça o equilíbrio entre os dois ramos do direito que apontamos anteriormente;
(v) as regras básicas da formação dos contratos e, em particular, do contrato de
compra e venda, estão mantidas nesse modelo de comercialização da energia elétrica no ACL,
não podendo ser usadas regras de vício redibitório ou de direito de sequela para reaver o bem,
visto que suas atribuições físicas não o permitem. O que se usa são as regras de compensação
financeira da CCEE para apurações de adimplência das obrigações, com eventual aplicação de
punições monetárias e de cadastramento (deixar de negociar no mercado, não pode adquirir
energia elétrica no mercado livre, entre outras);
(vi) por isso, entendemos que se trata de uma regulação mínima a qual não inviabiliza
que o direito civil se debruce sobre tal contrato e que sobre o mesmo o jurista teça
argumentações que possam ser usadas, quer no aprimoramento de cláusulas contratuais, quer
na elaboração de defesas em casos levados a julgamento; não há sobreposição de direito
público sobre o privado, mas existem zonas de interface ou de tensão, as quais apontamos no
decorrer do trabalho e que exigem um exercício interpretativo desse jurista, a fim de trazer
saídas que permitam manter a liberdade contratual base dessa relação negocial.
Tomando por base tudo o quanto foi apresentado, entendemos que um jurista civilista
pode se valer das características diferenciadas do bem energia elétrica, bem como dos
contornos específicos que o contrato para sua comercialização no mercado livre acaba
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tomando, para trazer a lúmen um enfoque maior à mesma, quando dos estudos introdutórios
do direito civil, em particular, nos estudos atinentes à parte dos bens.
Conforme já destacado, os manuais de direito civil não exploram a inovação trazida
no inciso I do art. 83 do Código Civil, que, não obstante já ter respaldo em disposições legais
do direito penal, se mostra como a porta de entrada da temática no campo civilista, visto que,
se os tempos evoluírem a ponto de a energia elétrica ser realmente negociada em bolsa de
mercadorias, em âmbito ampliado até mesmo para consumidores finais, será o jurista instado a
se manifestar a respeito das dificuldades que vierem a pontuar as negociações contratuais
envolvendo tal bem.
Trabalhar a composição de um contrato que tem um objeto não material, não
estocável, difícil de precificar, altamente consumido e imprescindível, o qual já pode ser
gerado na casa de um consumidor final, mas que ainda não tem regras definidas sobre sua
negociação no âmbito doméstico – porém, por certo, acabará tendo que ter –, é algo instigante,
mas, ao mesmo tempo, desafiador ao jurista.
Sabemos que o direito costuma vir depois dos fatos, até porque, no geral, não se pode
antevê-los. Contudo, tendo em vista que a temática estudada já se encontra vigente e cria
dificuldades de análises e estudos sob o viés civilista, visto que não há material, doutrinário
e/ou jurisprudencial a respeito, cremos ser o momento de ser a mesma trazida pelas mãos dos
civilistas, até mesmo para instigar mais debates e questões a respeito.
O presente trabalho, conforme dito, buscou delinear o assunto, carreando elementos
externos, de outros ramos de estudo, em especial do direito público, justamente para plantar a
semente no campo onde restava deserta a sua análise, instando o civilista a se debruçar sobre
os elementos apresentados e a repensar o tema, sob forma enfocada, aprofundando-o cada vez
mais.
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