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RESUMO
No final do século XX, observa-se uma tendência mundial de desestatização dos serviços
públicos prestados diretamente pelo Estado, que se mostrava ineficiente em atender
adequadamente às necessidades básicas dos cidadãos.
Seguindo essa tendência, o setor elétrico brasileiro que acumulava dívidas bilionárias
passou por uma completa reformulação a partir dos anos 90, consistente em um amplo
processo de desestatização, com a desverticalização das atividades de geração,
distribuição, transmissão e comercialização e a criação de mecanismos regulatórios de
eficiência e competição.
Com a criação do segmento de comercialização, os serviços de energia elétrica que eram
prestados sob o regime público passaram a ser prestados também pela iniciativa privada,
por meio de contratos de compra e venda de energia elétrica.
Em que pese parte da doutrina clássica administrativista negar o regime privado aplicável
aos serviços de energia elétrica, o presente estudo demonstra o caráter privado dos
contratos de compra e venda de energia elétrica celebrados no Ambiente Livre de
Contratação.
Após convalidar a tese de constitucionalidade da comercialização de energia elétrica sob o
prisma do direito privado, conclui-se que a energia elétrica tem natureza jurídica de bem
móvel e pode perfeitamente ser objeto de contratos privados de compra e venda, com forte
regulação estatal, considerando o interesse coletivo subjacente a esse bem considerado
essencial.
Sob a ótica do direito privado, analisamos os elementos essenciais que compõem o
contrato de compra e venda e sua adequação à comercialização da energia elétrica para, ao
final, corroborar a tese de que a energia elétrica é objeto de contratos privados e como tal
devem ser respeitados e resistir às investidas dos Poderes legislativo, regulatório e
judiciário na tentativa de desnaturar elementos desse tipo contratual.

Palavras-Chave: energia elétrica, eletricidade, contrato, compra e venda, mercado livre.
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ABSTRACT
At the end of the twentieth century, there was a global trend of privatizing public services
that were rendered directly by the State, who was inefficient at addressing properly the
citizens' basic needs.
Following such trend, the Brazilian electric sector, that had a billionaire debt, went through
a complete restructure in the 90's that resulted in the privatization of the electricity
generation, transmission, distribution and trading activities, as well as in the creation of
regulatory mechanisms that incentivized efficiency and competition.
By creating the trading activities, the electricity services that were rendered exclusively
under a public regime started being rendered also by private parties, through power
purchase agreements.
Although part of the classic doctrine denies that the private regime may be applicable to
the electricity services, this study shows that power purchase agreements executed in the
Free Purchasing Environment are private.
After confirming the theory that trading electricity under the private regime is
constitutional, I conclude that electricity is a movable good and may perfectly be subject of
private power purchase agreements, with a strong state regulation due to the public interest
and essential characteristic of such good.
Under the private law approach, I analyzed the basic elements of a power purchase
agreement so as to, at the end, confirm the theory that electricity may be traded under
private agreements and, as such, must prevail to any action of the Legislative, Regulatory
and Judiciary Powers, against the elements of this kind of contract.

Key words: electric power, electricity, power purchase agreement, pool market.
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RESUMÉ
À la fin du XXème siècle on observe une tendence mondiale de privatisation des services
publiques fournis directement par l’État qui se montraient pas efficient á répondre
convenablement aux besoins fondamentaux des citoyens.
Dans le sillage de cette tendence, le secteur électrique brésilien qui accumulait déjà des
dettes milliardaires a été soumis â une complete réformulation à partir des années ’90
laquelle consistait d’un large procèss de privatisation par le dégroupage des activités de
production, distribution, transmission, commercialisation et par la création de mécanismes
de règlement efficaces et de concurrance.
Avec la création du segment de commercialisation, les services d’énergie électrique qui
étaient prêtés sous le régime publique commençaient-ils à être aussi prêtés par l’iniciative
privée à travers des contrats d’achat et vente d’énergie éléctrique.
Em dépit d’une partie de la doctrine classique du Droit Administratif de nier le régime
privé aplicable aux services d’énergie électrique, le présent étude démontre le caractère
privé de contrats d’achat et vente d’énergie électrique dressés dans l’Ambience Libre de
Contratation.
Après avoir été validée la thèse de constitutionnalité de la commercialisation d’énergie
électrique à travers le prisme du droit privé, on peut conclure que l’énergie électrique a la
même nature juridique qu’un bien meuble et qu’elle peut parfaitement ètre l’objet de
contrats privés d’achat et vente sous une forte surveillance de l’État en y considérant
l’intérêt colectif sous-jacent à ce bien consideré essentiel.
Sous l’optique du droit privé, nous avons analysés les éléments essentiels que composent le
contrat d’achat et vente et son adéquation à la commercialisation de l’énergie électrique
pour, finalement, corroborer la thèse sur laquelle l’énergie électrique est un objet de
contrats privés et tels qu’ils sont doivent-ils être respectés et resister au assauts des
pouvoirs publiques – législatif, éxecutif et juiciaire quand ils essayent de dénaturer les
éléments de ce genre de contrat.

Des mots-clés: l’énergie électrique; l’électricité; le contrat; l’achat et vente;Le marché libre
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INTRODUÇÃO
O mercado de energia elétrica passou por profundas mudanças no final do século XX após
enfrentar uma crise sistêmica, onde as empresas públicas amargavam enormes prejuízos da
ordem de quase duas dezenas de bilhões de dólares e não satisfaziam mais o interesse
público com a prestação do serviço adequado.

Diante da falência do Estado na administração de empresas públicas, o pensamento do
liberalismo econômico que ganhava o mundo início dos anos 90, serviu de base para a
mudança no paradigma da política econômica brasileira que deu início paulatinamente às
privatizações dos serviços públicos, de modo a garantir um crescimento impulsionado pelo
mercado com o aumento da produção e da redução de custos.

Essa tendência reformista de desestatização dos serviços públicos foi implantada por
diversos países no setor energético, conforme apontado por MARÇAL JUSTEN FILHO:

III.3 – A difusão da onda reformista do setor energético
10. Diversos fatores conduziram, nos últimos vinte anos, à revisão dos
modelos de prestação de interesses coletivos. Segundo alguns autores, “...
Inúmeros países começaram a introduzir competições e privatizações nas
suas public utilities, visando a melhorar a produtividade e a eficiência
alocativa, para aumentar investimentos e benefícios para consumidores e
a economia em seu todo’.
A partir de final da década de 1980, houve um movimento universal de
reforma e reestruturação do sistema elétrico.
10.1 A iniciativa britânica certamente foi decisiva para tanto, produziu-se
a privatização do sistema, com institucionalização da competição em
algumas etapas.
10.2. Deu-se uma onda de reformas, que passou pela União Européia e
atingiu os EUA.1

No Brasil, a reforma do setor elétrico brasileiro pelo governo buscou redefinir o papel do
Estado nesta área, que passaria a exercer precipuamente um papel de definição de políticas
públicas, sendo a regulamentação exercida por meio de uma agência governamental
autônoma e passando o controle dos serviços públicos de energia elétrica em sua grande
maioria aos particulares.
1

Parecer de Marçal Justen Filho citado no acórdão do TRF1, AI nº 2002.01.00.040870-5, Rel. Des. Fed.
Selene Maria de Almeida, 5ª T., DJ 21.09.2005.
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A reforma do setor elétrico começou no governo do presidente Itamar Franco com a
promulgação da Lei n.º 8.631, de 4 de março de 1993, que extinguiu a equalização tarifária
então vigente. Ou seja, as tarifas que antes eram niveladas de acordo com a classe de
consumo, passaram a ser diferenciadas de acordo com os seus reais custos. Essa lei
também criou os contratos de suprimento entre geradores e distribuidores, segregando
essas duas atividades e permitindo a licitação de novos empreendimentos de geração.

No governo seguinte do presidente Fernando Henrique Cardoso a reforma do setor elétrico
ganhou maior impulso, tendo por objetivo principal a criação de um mercado livre,
caracterizado pelo incentivo à eficiência, reduzindo ainda mais a intervenção estatal e, por
outro lado, contribuindo para a redução da dívida do setor público, de modo a propiciar um
crescimento econômico sustentável para o Brasil.

Nesse cenário foi, então, promulgada a Lei n.º 9.074, de 7 de julho de 1995, que criou a
figura do Produtor Independente de Energia e o conceito de Consumidor Livre. Essas
novas figuras do produtor independente e do consumidor livre, que serão melhor
analisadas adiante, propiciaram a desejada abertura dos serviços públicos de energia
elétrica aos agentes privados, garantindo o livre acesso aos sistemas de transmissão e
distribuição aos produtores independentes e a liberdade aos grandes consumidores de
escolher os seus fornecedores de energia.

Logo após, em 1996, foi modelado o Projeto de Reestruturação do Setor Elétrico
Brasileiro, batizado como projeto RE-SEB, em que uma empresa estrangeira, vencedora de
um processo de licitação, foi responsável por criar um modelo único que atendesse as
demandas do setor elétrico brasileiro com suas particularidades, considerando a
singularidade da matriz energética brasileira, predominantemente hidroenergética, e a
realidade social e econômica de um país com dimensões continentais.

A partir das conclusões desse estudo, criou-se a Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL, órgão responsável pela regulação e fiscalização do setor elétrico, o Operador
Nacional do Sistema Elétrico – ONS, responsável pela coordenação e controle da operação
da geração e transmissão de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN), e o
Mercado Atacadista de Energia Elétrica – MAE, ambiente para a realização das transações
de compra e venda de energia elétrica.
11

No entanto, a falta de planejamento no setor elétrico e a falta de investimentos nos setores
de geração e distribuição culminaram com a crise energética de 2001, tendo sido decretado
o racionamento para conter a demanda por energia.

Após a crise energética em 2001, foi implantado em 2002 o Comitê de Revitalização do
Modelo do Setor Elétrico, cujos estudos propiciaram a criação nos anos posteriores da
Empresa de Pesquisa Energética – EPE, responsável pelo planejamento do setor elétrico
em longo prazo, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE, responsável pela
manutenção da segurança no abastecimento e atendimento eletroenergético à sociedade, e a
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, que trata da comercialização de
energia elétrica no sistema interligado, substituindo o antigo MAE.

A atividade de comercialização de energia elétrica foi então dividida em dois ambientes, a
saber: o Ambiente de Contratação Regulada - ACR, onde participam os agentes de geração
e de distribuição de energia elétrica, e o Ambiente de Contratação Livre - ACL, onde
participam os agentes de geração, comercialização, consumidores livres e importadores e
exportadores de energia.

No ambiente regulado realizam-se as operações de compra e venda de energia elétrica
entre agentes vendedores e agentes de distribuição, por meio de leilões públicos, conforme
regras e procedimentos de comercialização específicos (art. 1º, § 2º, inciso I, do Decreto n.º
5.163, de 2004), entabulando contratos padronizados denominados Contratos de
Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente Regulado - CCEAR, previstos nos
respectivos editais de licitação. Com efeito, as distribuidoras, que devem garantir a
contratação da totalidade de seu mercado, são obrigadas a contratar por meio de leilões
públicos, cujo preço e vigência são definidos pelo Poder Público e não são passíveis de
alterações pelos agentes participantes.

Dentro do ACL os contratos de comercialização de energia elétrica são pactuados
livremente por meio de contratos bilaterais (art. 1º, § 2º, inciso II, do Decreto 5.163/04) e
têm natureza civil. Tais contratos possuem características peculiares e é sobre eles que se
debruçará o estudo que ora se propõe.
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O tema a ser desenvolvido, portanto, aborda os diversos aspectos dos contratos de compra
e venda de energia elétrica, que são comercializados no ACL e apesar da liberdade de
contratação, atendem a uma série regramentos específicos, tornando-se alvo de diversas
controvérsias e carente de estudo aprofundado.

A criação desse ambiente livre de comercialização de energia elétrica propiciou aos
agentes capacitados maior competitividade, garantindo-se, pois, preços mais módicos a
esse insumo essencial para o desenvolvimento da indústria brasileira.

Como se sabe, o preço e a oferta da energia elétrica constituem fatores limitativos de
produção, interferindo diretamente na competitividade dos diversos segmentos da indústria
brasileira, cuja eficiência está diretamente relacionada com o crescimento econômico do
País.

A importância nacional desse insumo foi, inclusive, objeto de estudo conduzido pela
Fundação Getúlio Vargas, denominado “Efeitos do preço da energia no desenvolvimento
econômico – cenários até 2020”, que assim concluiu:

Na qualidade de insumo básico, a energia tem efeito direto na renda, no
emprego, no nível de preços e, o que é particularmente importante, na
competitividade. Energia competitiva significa maior potencial de
crescimento econômico, com menor pressão inflacionária. Representa
também a base para que o setor produtivo nacional se mantenha íntegro,
sem risco de desindustrialização, e competitivo no cenário internacional.

Aliás, o grau de desenvolvimento de um país pode ser aferido pela quantidade de consumo
de energia, conforme notável comparação de dados compilados por EDUARDO
CELESTINO RODRIGUES:

Pelo consumo de energia pode-se medir o desenvolvimento de um país,
existindo uma correlação entre o consumo de energia e o Produto Interno
Bruto (PIB), e identicamente entre o consumo de energia e a Renda
Nacional.
Nos Estado Unidos, entre 1900 e 1970, o PIB cresceu 1.100% e o
consumo energético 1.400%.
Considerando, no Brasil, o período de 1959 a 1973, o PIB cresceu à taxa
média anual de 8,54%, o consumo de energia elétrica 8,64% ao ano e o
consumo total energético apenas 6,18% ao ano.

13

O consumo de energia reflete o grau de desenvolvimento de um país e o
consumo, por habitante, o padrão de vida de seu povo.2

Diante da extrema importância da energia elétrica para o desenvolvimento de uma
sociedade, o assunto está sempre na pauta governamental e nos diversos setores da
sociedade, na medida em que representa em termos econômicos uma grande fatia do preço
que compõe os diversos bens produzidos, comprometendo a renda e influindo diretamente
na inflação e na balança comercial do País.

Constantemente o mercado de energia elétrica vem passando por diversas transformações e
aprimoramentos no intuito de buscar uma eficiência energética com segurança e com
preços competitivos.

Conforme adiantado, uma das ferramentas de aprimoramento adotada na comercialização
de energia elétrica foi a criação do Ambiente de Contratação Livre - ACL. Desde sua
criação, os contratos de compra e venda de energia negociados nesse ambiente vêm
crescendo exponencialmente.
Segundo dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 3, o número de
consumidores livres apresentou crescimento de 9% ao longo de 2010, partindo de 446 em
dezembro de 2009 e totalizando 485 agentes em dezembro de 2010. Destaca-se ainda o
crescimento dos consumidores especiais4 de 108% que atingiram 455 em dezembro de
2010 frente aos 219 verificados no mesmo mês do ano anterior. Levando-se ainda em
consideração a importação e exportação, esse segmento representa cerca de 26% do
mercado de energia elétrica.
Ainda, segundo estimativa da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia –
ABRACEEL, o mercado livre tem potencial para atingir 50% do mercado total de energia

2

RODRIGUES, Eduardo Celestino. Crise Energética. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1975, p. 15.

3 Relatório de Informações ao Público – Análise Anual 2010, disponível em
http://www.ccee.org.br/StaticFile/Arquivo/biblioteca_virtual/Relatorios_Publico/Anual/Relatorio_anual_201
0_REV5.pdf. Acesso em 13.10.2011.
4 Consumidores que podem escolher o fornecedor de energia e atuar no Ambiente de Contratação Livre
(ACL), desde que adquiram energia de fontes renováveis de baixos impactos ambientais, como PCHs,
eólicas, biomassa, solar, etc.
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elétrica no Brasil5, caso sejam adotadas algumas regras de flexibilização que entendem
necessárias.

Outro aspecto que denota importância desse tema e seu aspecto atual é a criação de
diversas bolsas de comercialização de energia, que são plataformas eletrônicas de
negociação de contratos de energia, tal como as bolsas de valores. A título ilustrativo, uma
plataforma eletrônica criada especificamente para se propiciar um ambiente virtual e
dinâmico de comercialização de energia contabilizou no seu primeiro mês de operação um
volume de pouco mais de 300 MW médios negociados, que representa um volume superior
ao mercado de energia da Costa Rica6.

Assim, diante desse cenário crescente de contratação de energia elétrica em ambiente livre,
os contratos de compra e venda de energia elétrica assumem um papel de grande relevo e,
diante da dinâmica de mercado apresenta falhas e lacunas que carecem colmatação e
estudo aprofundado.

Indubitável, portanto, a necessidade de estudo aprofundado desse importante instrumento
contratual que vem ganhando espaço diante desse cenário crescente de contratação no
Mercado Livre de energia elétrica.

5 Cf. notícia veiculada na Brasil Energia: Mercado Livre pode ganhar espaço. Disponível em
http://www.abraceel.com.br/paginas/detalhes/4425/mercado-livre-pode-ganhar-espaco.
Acesso
em
13.10.2011.
6

Cf. notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico: Consumidor médio sustenta evolução do mercado livre.
Disponível em http://www.valor.com.br/brasil/1007160/consumidor-medio-sustenta-evolucao-do-mercadolivre. Acesso em 13.10.2011.
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CAPÍTULO I
MERCADO DE ENERGIA ELÉTRICA

1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA
Em se tratando de legislação específica sobre energia elétrica, pode-se considerar a Lei n.º
1.145, de 31 de dezembro de 19037, que fixa a despeza geral da Republica dos Estados
Unidos do Brazil para o exercicio de 1904, e dá outras providencias, como sendo o
primeiro diploma legal brasileiro a dispor sobre o tema.

Referida lei orçamentária trouxe em seu artigo 23 a competência federal para o
aproveitamento da força hidráulica para emprego nos serviços federais e subsidiariamente
para outros fins, podendo, inclusive, ser objeto de concessão, verbis:

Art. 23. O Governo promoverá o aproveitamento da força hydraulica para
transformação em energia electrica applicada a serviços federaes,
podendo autorizar o emprego do excesso da força no desenvolvimento da
lavoura, das industrias e outros quaesquer fins, e conceder favores ás
emprezas que se propuzerem a fazer esse serviço. Essas concessões serão
livres, como determina a Constituição, de quaesquer onus estadoaes ou
municipaes.

No ano seguinte sobreveio o Decreto n.º 5.407, de 27 de dezembro de 19048, que
regulamentou o aproveitamento da força hydraulica para transformação em energia
electrica applicada a serviços federaes, cuja aplicação se limitava ao âmbito federal, sem
alcançar, portanto, os Estados e Municípios, que detinham maior relação com as empresas
exploradoras de energia elétrica.

Já na presidência de Afonso Pena, o Congresso Nacional autorizou em 1906 a elaboração
de um Código das Águas da República, ficando a cargo do jurista Alfredo de Vilhena
Valladão sua elaboração, culminando na apresentação do “Projeto do Código de Águas e
da Indústria Hidrelétrica” ao Congresso em dezembro de 1907. Após quase duas décadas
7

Disponível em
http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=1145&tipo_norma=LEI&data=19031231
&link=s. Acesso em 21.01.2013.
8

Disponível em
http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=5407&tipo_norma=DEC&data=1904122
7&link=s. Acesso em 21.01.2013.

16

de intensos debates sobre sua redação, o projeto foi abandonado e não chegou a ser
aprovado.

Na primeira década do século XX foram criadas diversas companhias de eletricidade, a
exemplo da Companhia Brasileira de Energia Elétrica – CBEE (1909), a Manaus
Tramway and Light Company Ltda. – Manaustram (1910), a Brazilian Traction, Light and
Power Company Ltda. (1912), a Companhia Paulista de Força e Luz (1912), a
Pernambuco Tramway and Power Company Ltda. – Petramway (1913), dando início aos
serviços públicos de energia elétrica no Brasil.

A partir da década de 20, com o avanço da industrialização no País, ampliou-se o processo
de urbanização das grandes cidades com a implementação da iluminação pública e
residencial, tendo sido inaugurada em 1921 a primeira fábrica de lâmpadas do Brasil pela
General Eletric no município do Rio de Janeiro.

Essa primeira fase correspondeu a um grande aumento no consumo de energia elétrica, que
culminou com a primeira grande crise de energia elétrica em 1924, atribuída às inesperadas
secas em razão da potência instalada ser de origem eminentemente hidráulica, ocasionando
perda de potência nos bondes elétricos, diminuição da luminosidade das lâmpadas e a
proibição de anúncios luminosos.

Com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, o Brasil começou um processo de
industrialização com forte intervencionismo estatal, tendo sido, em matéria de energia
elétrica, promulgado em 15 de setembro de 1931 pelo Governo Provisório da República
dos Estados Unidos do Brasil o Decreto n.º 20.3959, que suspendeu todos os atos de
alienação, oneração, promessa ou começo de alienação ou transferencia de qualquer
curso perene ou quéda dagua, nitidamente de caráter nacionalista, frente ao monopólio
então exercido por empresas estrangeiras nesse setor.

Em decorrência da Revolução Constitucionalista de 1932, promulga-se, então, a nova
Constituição de 1934, cristalizando o forte intervencionismo estatal, agora empregado em
9

Disponível em
http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=36188&tipoDocumento=DEC&tipoTexto
=PUB. Acesso em 28.01.2013.
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bases constitucionais, trazendo em seu texto o inédito capítulo Da Ordem Econômica e
Social com a União sendo detentora exclusiva dos potenciais hidráulicos, passíveis de
autorização ou concessão, nos termos do art. 119, segundo o qual, “o aproveitamento
industrial das minas e das jazidas minerais, bem como das águas e da energia hidráulica,
ainda que de propriedade privada, depende de autorização ou concessão federal, na forma
da lei”.

Também no ano de 1934 foi, finalmente, promulgado o Código das Águas, instituído pelo
Decreto n.º 24.643, de 10 de julho de 1934, considerado o marco regulatório inicial do
setor elétrico, porém ainda restrito às fontes hidráulicas.

Em atenção ao art. 178 do Código das Águas, que previu a regulamentação dos serviços de
energia elétrica pela Divisão de Águas, foi promulgado o novo Decreto n.º 41.019, de 26
de fevereiro de 195710, sobre os serviços de energia elétrica, regulamentando
especificamente os serviços de produção, transmissão, transformação e distribuição de
energia elétrica.

Os anos que se seguiram foram marcados pela forte expansão do setor de energia elétrica,
com a criação do DNAE, incumbido de promover e desenvolver a produção de energia
elétrica, bem como de assegurar a execução do Código de Águas e leis subsequentes, nos
termos da Lei n.º 4.904, de 17 de dezembro de 1965.

Três anos após, o DNAE foi substituído pelo DNAEE, instituído pelo Decreto n.º 63.951,
de 31 de dezembro de 1968, sendo responsável pelo planejamento, coordenação e
execução dos estudos hidrológicos em todo o território nacional; pela supervisão,
fiscalização e controle dos aproveitamentos das águas que alteram o seu regime; bem
como pela supervisão, fiscalização e controle dos serviços de eletricidade, nos termos do
art. 1º de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria n.º 234, de 17 de fevereiro de
1977, do Ministro das Minas e Energia.

Na década de 70, para custear os investimentos necessários a suportar o crescente aumento
na demanda do consumo de energia elétrica em virtude do momentâneo “milagre
10

Disponível em http://www.aneel.gov.br/cedoc/dec195741019.pdf. Acesso em 28.01.2013.
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econômico”, foram criados diversos encargos setoriais para manter o ritmo acelerado de
expansão do setor de energia elétrica e equalizar as diversas áreas de concessões
deficitárias, sobretudo na região Norte.

Essa época foi marcada pela presença forte do capital estrangeiro com grandes aportes para
investimento no setor elétrico, o que gerou um crescente endividamento do Poder Público
e, consequentemente, um engessamento do modelo então vigente com o lento e sofrível
depauperamento do setor elétrico verificado com maior intensidade nas duas décadas
subsequentes.
1.1. O ‘NOVO MODELO’ DO SETOR ELÉTRICO

No início dos anos 80 ganha relevo a proposta neoliberal de governo com a diminuição do
papel do Estado na economia. Na Constituição de 1988 cristalizou-se a livre iniciativa da
atividade econômica, incumbindo ao Estado os papéis fiscalizatório e regulatório dessas
atividades.

Nos anos que se seguiram, presenciou-se uma forte desestatização dos serviços públicos,
desonerando o Estado da prestação direta desses serviços.

Em meados dos anos 90, o setor elétrico enfrenta uma severa crise financeira conjuntural
sem precedentes:

Ao final de 1995, a dívida total do setor elétrico atingiu R$ 25 bilhões ou
14,43% do total de ativos. (...) Em algumas empresas, o total da dívida
excedia 25% do total de ativos. Em especial, apenas uma empresa (Cesp)
respondia por mais de 25% do total da dívida, enquanto (...) empresas
similares como a Cemig e a Copel, que também eram empresas com
integração vertical como a Cesp, apresentavam um índice dívida/ativo
muito mais baixo, 6,56% e 10,47% respectivamente.
A crise foi pior nas empresas estaduais. No momento em que os bancos
comerciais estaduais tiveram dificuldades no início doas anos 80, alguns
estados começaram a utilizar suas empresas de energia elétrica para o
financiamento indireto de seus déficits públicos. Isso podia ser feito
responsabilizando-se essas empresas por algumas atividades não
relacionadas com o seu ramo de negócios.11
11

FERREIRA, Carlos Kawall Leal. Privatização do setor elétrico no Brasil. Disponível em
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/ocde/oc
de06.pdf. Acesso em 8.12.2014.
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A partir da quase falência do setor elétrico brasileiro, uma série de medidas para
reestruturação do modelo é colocada na pauta governamental, que culminaria com a
privatização das companhias dos seguimentos geração e distribuição, relegando ao Estado
a criação das diretrizes da política energética como agente regulador.

Para configuração desse novo modelo, foi contratada pelo Governo Federal a empresa de
consultoria Coopers & Lybrand para revisão do setor elétrico brasileiro, cujo projeto ficou
conhecido pelo acrograma RE-SEB:

No início de 1996, a Eletrobrás contratou a firma americana de
consultoria e contabilidade Coopers & Lybrand, através de licitação, para
projetar um novo modelo para o setor elétrico no Brasil. Como iremos
notar mais adiante, isso não impediu que o governo federal e alguns
governos estaduais começassem a privatizar empresas de distribuição por
conta própria. No entanto, um novo modelo era crucial para a
privatização de ativos de geração de energia elétrica, bem como a criação
do ambiente adequado para a estimulação de novos projetos privados de
geração. O desafio para a Coopers & Lybrand foi a criação de um modelo
descentralizado e funcional que fosse efetivo, mesmo se alguns
participantes do setor não levassem a cabo suas privatizações.12

Para a criação de um novo modelo para o setor elétrico brasileiro foram consideradas as
particularidades estruturais, políticas e econômicas do Brasil, que se destaca de outros
modelos alienígenas, conforme destacado por MARÇAL JUSTEN FILHO tendo em vista as
singularidades de cada país:

III.1- Pluralidade de modelos de organização dos serviços de energia
9. Cada país estrutura os serviços de energia elétrica segundo
peculiaridade próprias, o que abrange não apenas o sistema jurídico mas
também as concepções políticas prevalentes e as características naturais e
sociológicas.
9.1 Bem por isso, a estruturação do setor elétrico variava grandemente
nos diversos países. Um modelo prevalente no continente europeu era a
existência de uma única empresa estatal verticalmente operando em todo
país. Esse era o sistema na França (EdF), Itália (Enel), Irlanda (EBS) e
Grécia (PPC). Em outros países, havia uma concentração horizontal
menos intensa. É o caso da Alemanha, que mantém uma descentralização
horizontal.
Já a situação norte-americana é bastante diversa. Cerca de 70% do
volume de geração, transmissão e distribuição da energia encontra-se em
mãos de empresas privadas.

12

Idem, ibidem.
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9.2. Também são diversos os regimes jurídicos aplicáveis nos diferentes
países. Na França, prevalece a concepção do serviço público. Nos EUA
recusa-se formalmente a aplicação da dicotomia Direito público-Direito
privado, mas o desempenho de atividades de interesse coletivo comporta
princípios e regras diferenciados. As empresas destinadas ao atendimento
de necessidades coletivas cujo public utilities. A grande peculiaridade do
Direito norte-americano reside em que a qualificação como public utility
‘não se relaciona de modo algum à forma da propriedade ou operação da
indústria. Assim, por exemplo, não existem empresas privadas de geração
elétrica no Estado de Nebraska, mas isso não acarretou a configuração da
atividade como um ‘serviço público à francesa’.13

A singularidade do setor elétrico brasileiro e suas transformações também podem ser
observadas nas palavras de CARLOS KAWAL LEAL FERREIRA:

No entanto, devemos reiterar o que dissemos no início deste artigo: as
características especiais do setor elétrico do Brasil demandaram soluções
especiais não utilizadas em outros países, que até hoje foram bemsucedidas. Portanto, o setor elétrico privatizado do Brasil continuará a se
desenvolver sob o enfoque que só se aprende fazendo.14

Para instrumentalizar esse processo de transformação do setor elétrico brasiliero, foi
editada durante o governo Fernando Henrique Cardoso, a Lei Geral das concessões de
serviços públicos, Lei n.º 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e, especificamente para o setor
elétrico, foi editada a Lei n.º 9.427, de 26 de dezembro de 1996, que criou a ANEEL e
instituiu o regime aplicável às concessões.

A concretização desse projeto deu-se com a implantação da Lei n.º 9.648, de 28 de maio de
1998, sendo considerada o marco legal desse novo modelo. Essa lei introduziu a principal
característica almejada para o setor elétrico que foi a competição, que tornaria as empresas
do setor mais eficientes.

Foi, então, a partir dessa Lei nº 9.648, de 1998, que se verificou a transição do regime
público de fornecimento de energia elétrica para o regime privado da livre competição no
mercado de energia elétrica, com a gradual implementação de contratos bilaterais de

13

Parecer de Marçal Justen Filho citado no acórdão do TRF1, AI nº 2002.01.00.040870-5, Rel. Des. Fed.
Selene Maria de Almeida, 5ª T., DJ 21.09.2005.
14
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compra e venda de energia elétrica formulados sob o Direito Privado, conforme VITOR
RHEIN SCHIRATO realçou:
Com o advento da Lei nº 9.648/98, houve a determinação da descontratação da energia comercializada nos termos dos antigos contratos
de suprimento (denominados contratos iniciais), de forma gradual, entre
os anos de 1998 e 2002, à razão de 25% do montante total por ano. É
dizer, em consonância com o disposto no artigo 10 da Lei nº 9.648/98, a
energia elétrica comercializada pelas concessionárias de serviço público
de geração de energia elétrica de acordo com o modelo anteriormente
existente deveria ser descontratada à razão de 25% ao ano para passar a
ser livremente negociada de acordo com contratos bilaterais regidos pelo
Direito privado. Com isso, ter-se-ia a completa transição do regime de
serviço público para o regime de atividade econômica regulada da
atividade de geração de energia elétrica.
Nesta toada, o então novo modelo do setor elétrico brasileiro estaria
implementado com a completa extinção dos contratos iniciais e a celebração de novos contratos bilaterais livremente negociados (sem as
proteções do regime de serviço público, portanto). A ideia essencial deste
modelo era a completa liberdade dos agentes para a realização das
operações de compra e venda de energia segundo exclusivamente as
condições de mercado. É dizer, os agentes de geração (todos e não apenas
os novos projetos sujeitos ao regime de produção independente de
energia elétrica) ficariam livres para contratar com os agentes compradores (consumidores livres e concessionários de distribuição de energia elétrica) a compra e venda da energia elétrica produzida segundo os
termos e condições que melhor conviessem, apenas devendo registrar os
respectivos contratos de compra e venda de energia junto ao MAE.15

Nesse cenário, o objetivo central desse processo de reestruturação foi a desverticalização
do setor, segregando as atividades de geração, transmissão e distribuição, criando-se
doravante a atividade de comercialização, cujo instrumento jurídico viabilizador é o
contrato de compra e venda de energia elétrica.
1.2. O ‘NOVÍSSIMO MODELO’ DO SETOR ELÉTRICO

Com o processo de desverticalização da cadeia produtiva da energia elétrica, criou-se no
Brasil o segmento de comercialização de energia elétrica, introduzindo a concorrência
nesse setor, cujo monopólio natural era a característica predominante.

15

SCHIRATO, Vitor Rhein. Geração de energia elétrica no Brasil: 15 anos fora do regime de serviço
público. Revista de Direito Público da Economia, Belo Horizonte, ano 8, n. 31, jul./set. 2010. Disponível em
http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?. Acesso em 25.08.2014.
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A comercialização de energia elétrica foi introduzida no Brasil pela Lei n.º 10.848, de 15
de março de 2004 e regulamentada pelos Decretos n.ºs 5.081, de 14 de maio; 5.163, de 30
de julho; 5.175, de 9 de agosto; 5.177, de 12 de agosto, e 5.184, de 16 de agosto, todos de
2004.

Com a publicação do Decreto n.º 5.177, de 2004, a ANEEL, nos termos da autorização da
Lei n.º 10.848, de 2004, instituiu a Convenção de Comercialização de Energia Elétrica, por
meio da Resolução Normativa n.º 109, de 26 de outubro de 2004, que estabeleceu as
condições de comercialização de energia elétrica e as bases de organização, funcionamento
e atribuições da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE.

A partir de então, a comercialização de energia elétrica dividiu-se em dois ambientes: entre
agentes vendedores e distribuidoras mediante licitação, na modalidade leilão, no Ambiente
de Contratação Regulada (art. 4º, § 1º, da Convenção), e entre agentes de comercialização,
de geração, de exportação, de importação, consumidores livres e consumidores especiais,
no Ambiente de Contratação Livre (art. 4º, § 2º, da Convenção).

1.3. MERCADO REGULADO DE ENERGIA ELÉTRICA

O mercado regulado de energia elétrica é formado por concessionárias de serviço público
de distribuição de energia elétrica que atuam em determinada circunscrição geográfica,
fornecendo energia de forma universal e eficiente aos usuários cativos, que pagam tarifa
pelo uso desse serviço.

A distribuição de energia elétrica atua em monopólios naturais em que não há competição
no fornecimento da energia e, por essa razão, trata-se de serviço público altamente
regulado pela administração pública, alheio ao presente estudo.

Forçoso pontuar aqui que há consumidores potencialmente livres, mas que optaram pelo
fornecimento de sua energia no ambiente regulado, o que cria uma saudável competição
entre esses dois mercados para a captura desses clientes elegíveis a ambos os mercados.
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1.4. MERCADO LIVRE DE ENERGIA ELÉTRICA

A contratação de energia elétrica no Ambiente de Contratação Livre, objeto do nosso
estudo, será formalizada mediante Contratos Bilaterais livremente pactuados, nos termos
precisos do art. 4º, § 3º, da citada Convenção de Comercialização, segundo o qual, “a
contratação de energia elétrica no ACL será formalizada mediante Contratos Bilaterais
livremente pactuados, que deverão prever, entre outras disposições, montantes de energia e
de potência, prazos, preços e Garantias Financeiras.”

A compra e venda de energia elétrica segue regramento específico, sendo bastante distinta
da compra e venda tradicional. Há na compra e venda de energia elétrica uma dissociação
entre a energia contratada e a energia entregue. Ou seja, nos termos da Convenção de
Comercialização, o comprador não receberá necessariamente a energia contratada,
podendo recebê-la de qualquer agente do sistema:

Art. 7º (...)
§ 1º Os contratos registrados na CCEE não implicam, necessariamente,
compromisso de entrega física de energia elétrica por parte dos agentes
vendedores, podendo a energia ser entregue por outro agente da CCEE,
ressalvando-se, para todos os efeitos, que a responsabilidade contratual
pela entrega da energia continua sendo do agente vendedor referido no
contrato.

Isso porque quem define quem produz a energia é o Operador Nacional do Sistema que, de
posse das informações do nível dos reservatórios de água das diversas hidrelétricas que
compõe o sistema, determina qual usina despachará sua produção, mitigando os riscos
hidrológicos do nosso sistema hidrotérmico.

Então, a CCEE funciona como uma bolsa de liquidação de contratos, na medida em que
toda energia consumida deve pressupor a existência de um contrato registrado:

Art. 7º Todos os contratos de compra e venda de energia elétrica e
respectivas alterações deverão ser registrados na CCEE,
independentemente da data de início de suprimento, inclusive para fins de
Contabilização e Liquidação Financeira, segundo as condições e prazos
previstos em Procedimentos de Comercialização específicos, sem
prejuízo de seu registro, aprovação ou homologação pela ANEEL.
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A CCEE é, pois, responsável pelo casamento dos contratos firmados entre as partes e sua
posterior liquidação.

2. AGENTES DO SETOR ELÉTRICO
O novo modelo do setor elétrico foi inicialmente concebido como parte de um processo
amplo de privatização verificado na década de 1990, por meio do Programa Nacional de
Desestatização, nos termos da Lei n.º 8.031, de 1990, que progressivamente promoveu a
abertura do Brasil ao investimento externo, diante da precária infraestrutura do País que se
colocava como entrave ao crescimento econômico.

O projeto de reforma do setor elétrico capitaneado pela consultora externa Coopers &
Lybrand, contratada especificamente para tal finalidade por meio de processo licitatório,
formulou uma reestruturação setorial ampla com a implantação de um regime competitivo
regulado, com a desverticalização da cadeia produtiva, com a criação de diversos órgãos
autônomos com o intuito de se harmonizar todos os serviços de energia elétrica, públicos e
privados, com independência e de forma pragmática.

Sucederam-se, então, diversas leis esparsas para implantação dessa nova modelagem criada
especificamente para o Brasil, dada as suas peculiaridades, com a criação de novos
personagens, que ora passamos a considerar.

2.1. AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
A Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL foi instituída pela Lei n.º 9.427, de 26
de dezembro de 1996, com o objetivo principal, nos termos do art. 2º da Lei retro citada, de
“regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia
elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal”.

Em se tratando de uma agência reguladora, a ANEEL foi constituída sob as vestes de
autarquia em regime especial (art. 1º da Lei n.º 9.427, de 199616), com autonomias

“Art. 1º É instituída a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, autarquia sob regime especial,
vinculada ao Ministério de Minas e Energia, com sede e foro no Distrito Federal e prazo de duração
indeterminado.”
16
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patrimonial, administrativa e financeira (art. 1º do Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de
199717), necessárias ao alcance dos fins institucionais almejados, de forma a inibir
quaisquer influências externas.

No que tange à regulação, compete à ANEEL a manutenção da livre competição no
mercado de energia elétrica (art. 12, IV, do Decreto n.º 2.335, de 199718), que deverá ser
estimulada por ações que visem à proteção dos agentes e à repartição de forma justa dos
benefícios auferidos, entre os agentes e os consumidores (art. 13 do Decreto n.º 2.335, de
199719).

Especificamente em relação à comercialização de energia elétrica, é atribuição da ANEEL
aprovar as regras e os procedimentos de comercialização de energia elétrica, contratada nas
formas regulada e livre, nos termos do art. 3º, XIV, da Lei n.º 9.427, de 1996, verbis:

Art. 3º Além
das
atribuições
previstas
nos incisos
II, III, V, VI, VII, X, XI e XII do art. 29 e no art. 30 da Lei nº 8.987, de
13 de fevereiro de 1995, de outras incumbências expressamente previstas
em lei e observado o disposto no § 1º, compete à ANEEL:
(...)
XIV - aprovar as regras e os procedimentos de comercialização de
energia elétrica, contratada de formas regulada e livre.

É também atribuição da ANEEL expedir autorização para a compra e venda de energia,
nos termos do art. 26, inciso II, da Lei n.º 9.648, de 1998, abaixo transcrito:

Art. 26. Cabe ao Poder Concedente, diretamente ou mediante delegação
à ANEEL, autorizar:
(...)
II - a compra e venda de energia elétrica, por agente comercializador

“Art. 1º É constituída a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, autarquia sob regime especial,
com personalidade jurídica de direito público e autonomia patrimonial, administrativa e financeira, vinculada
ao Ministério de Minas e Energia, com sede e foro no Distrito Federal e prazo de duração indeterminado, nos
termos da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996.”
17

“Art. 12. A ação regulatória da ANEEL, de acordo com as diretrizes e competências estabelecidas neste
Anexo, visará primordialmente à: (...) IV - manutenção da livre competição no mercado de energia elétrica.”
18

“Art. 13. O exercício da livre competição deverá ser estimulado pelas ações da ANEEL, visando à proteção
e defesa dos agentes do setor de energia elétrica e à repartição de forma justa dos benefícios auferidos, entre
esses agentes e os consumidores.”
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E mais. Considerando suas múltiplas funções, sua autonomia e, principalmente, seu papel
de agente regulador dos serviços de eletricidade, a ANEEL tem a importante missão de
conciliar os mercados regulado e livre de energia elétrica, conforme VITOR RHEIN
SCHIRATO apontou:

Em última análise, a ANEEL passou a ser incumbida de assegurar o
correto funcionamento do novo modelo do setor elétrico, garantindo, de
um lado, a expansão da oferta de energia elétrica em um ambiente
competitivo e, de outro lado, o respeito e a proteção dos direitos dos
usuários, conforme os regimes jurídicos a que estejam submetidos (consumidores livres, grandes usuários comerciais e industriais e usuários
residenciais, grosso modo).20

2.2. OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO - ONS

A figura do Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS foi criada pela Lei n.º 9.648, de
27 de maio de 1998, sob a forma de associação civil sem fins lucrativos, responsável pelas
atividades de coordenação e controle da operação de geração e transmissão de energia
elétrica do Sistema Interligado Nacional – SIN, que corresponde ao sistema de produção e
escoamento de mais de 95%21 da eletricidade nacional de múltiplas fontes hidrotérmicas
em todo o território nacional.

O quadro associativo do ONS é composto por agentes de geração com usinas despachadas
de forma centralizada, agentes de transmissão, agentes importadores e exportadores com
ativos de transmissão conectados à rede básica, agentes de distribuição integrantes do
Sistema Interligado Nacional – SIN, e consumidores livres, que tenham exercido a opção
prevista nos artigos 15 e 16 da Lei n.º 9.074, de 7 de julho de 1995, e que estejam
conectados à rede básica, nos termos do art. 6º, § 1º do Estatuto do ONS, aprovado pela
ANEEL mediante a Resolução Autorizativa n.º 328, de 12 de agosto de 2004.

Além dos membros associados citados acima, o ONS conta também com os seguintes
membros participantes: o Poder Concedente por meio do Ministério de Minas e Energia, os
20

SCHIRATO, Vitor Rhein. Geração de energia elétrica no Brasil: 15 anos fora do regime de serviço
público. Revista de Direito Público da Economia, Belo Horizonte, ano 8, n. 31, jul./set. 2010. Disponível em
http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?. Acesso em 25.08.2014.
21

Segundo o ONS, apenas 3,4% da capacidade de produção de eletricidade do país encontra-se fora do SIN,
em pequenos sistemas isolados localizados principalmente na região amazônica. Disponível em
http://www.ons.org.br/conheca_sistema/o_que_e_sin.aspx. Acesso em 15.04.2013.
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Conselhos de Consumidores, os geradores não despachados centralizadamente e os
pequenos distribuidores, que não ultrapassem 500 GWh/ano, nos termos do art. 6º, § 2º do
Estatuto do ONS, aprovado pela ANEEL mediante a Resolução Autorizativa n.º 328, de 12
de agosto de 2004.

Com a implantação do novo modelo institucional do setor elétrico, a Lei n.º 9.648, de
1998, alterada pela Lei n.º 10.848, de 15 de março de 2004, criou novas regras que
permitiram maior regulamentação do ONS pelo Poder Concedente, sendo necessária prévia
aprovação da ANEEL para se alterar as regras de operação na rede básica, que também foi
incumbida de promover auditorias nos sistemas e nos procedimentos técnicos do ONS.

O Decreto n.º 2.655, de 1998, que dispunha sobre a organização do ONS foi revogado,
nessa parte, pelo Decreto n.º 5.081, de 14 de maio de 2004, permitindo uma maior
independência na gestão do ONS, com a estabilidade de mandato dos diretores.

A atribuição principal do ONS é a operação do Sistema Interligado Nacional, de forma a
garantir seu aproveitamento ótimo, controlando o despacho centralizado da geração.

Sendo a matriz energética brasileira predominantemente hidráulica, em virtude da
abundância de rios e por se tratar de energia limpa, o ONS prioriza o despacho das usinas
hidráulicas, considerando o volume dos reservatórios em prol da segurança energética do
sistema em geral.

Nesse

despacho

centralizado,

as

usinas

hidráulicas

são

chamadas

a

gerar

independentemente de seus compromissos de venda de energia realizados com base em
suas garantias físicas. Ou seja, as usinas não têm propriamente o controle do nível de
geração, que é de responsabilidade do ONS por ter a visão geral do sistema.

Para mitigar os riscos financeiros de um sistema predominantemente hidroenergético,
criou-se um pool entre as usinas hidráulicas, denominado Mecanismo de Realocação de
Energia (MRE), que considera o sistema como uma espécie de vasos comunicantes de
modo que toda energia injetada atenderá todo o mercado indistintamente. Ou seja, se
houver situação hidrológica desfavorável em determinada região, os demais geradores

28

integrantes do MRE compensarão esse déficit alocando energia faltante ao sistema,
mitigando esse evento natural.

Esse mecanismo foi introduzido pelo Decreto n.º 2.655, de 2 de julho de 1998, que assim
dispôs: “Art. 20. As regras do MAE deverão estabelecer o mecanismo de Realocação de
Energia - MRE, do qual participarão as usinas hidrelétricas com o objetivo de compartilhar
entre elas os riscos hidrológicos.”

O MRE foi concebido para garantir a cada usina o recebimento do valor correspondente a
sua garantia física, desde que a todas as usinas do sistema gerem em conjunto a mesma
quantidade de energia correspondente a garantia física do sistema, nos termos do art. 21 do
Decreto n.º 2.655, de 1998, que assim dispôs: “Art. 21. A cada usina hidrelétrica
corresponderá um montante de energia assegurada, mediante mecanismo de compensação
da energia efetivamente gerada.”

Dentro desse mecanismo, o excedente de determinada usina é alocado, então,
prioritariamente às demais usinas com déficit de sua garantia física dentro de um mesmo
submercado e, após o preenchimento das garantias físicas, eventual excedente será alocado
para outro submercados.

Mensalmente a CCEE apura as diferenças entre o montante de energia doada e o montante
de energia recebida por cada usina ao MRE, sendo elas remuneradas de acordo com a sua
respectiva Tarifa de Energia de Otimização (TEOp), de modo a cobrir os custos
incrementais de operação e manutenção das usinas hidrelétricas e o pagamento da
compensação financeira pelo uso dos recursos hídricos22, em atenção ao disposto no art. 22
do Decreto n.º 2.655, de 1998:

Art 22. As transferências de energia entre as usinas participantes do
MRE, visando a alocação de que trata o artigo anterior, estarão sujeitas à
aplicação de encargo, baseado em tarifa de otimização estabelecida pela
ANEEL, destinado à cobertura dos custos incrementais incorridos na
operação e manutenção das usinas hidrelétricas e pagamento da
compensação financeira pelo uso dos recursos hídricos.
22

Conforme
disposto
nas
Regras
de
Comercialização
disponível
em
http://www.ccee.org.br/portal/wcm/idc/groups/regrasprocedlegis/documents/conteudoccee/ccee_doc_014881
.pdf. Acesso em 13.09.2013.
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As Pequenas Centrais Hidrelétricas, que não estão obrigadas a participar do despacho
centralizado, podem optar pela adesão ao MRE nos termos dos critérios estabelecidos na
Resolução ANEEL Normativa n.º 409, de 10 de agosto de 2010.

Em que pese esse salutar mecanismo de transferência de energia para cobrir eventuais
déficits de energia em determinadas regiões, há determinadas época do ano em que a
situação hidrológica é tão desfavorável que a produção de energia hidráulica fica abaixo de
uma linha de segurança e o ONS aciona as termelétricas, que são consideradas energia de
reserva, por serem mais caras e mais poluentes.

Dessa forma, a figura do ONS é responsável pela gestão da produção de energia no
Sistema Interligado Nacional, de forma a garantir a continuidade do suprimento energético
brasileiro ao menor custo possível com segurança e eficiência.

2.3. CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE
Para viabilizar-se a comercialização de energia elétrica, introduzida a partir da Lei n.º
9.648, de 1998, criou-se o Mercado Atacadista de Energia Elétrica - MAE, criado pela Lei
n.º 10.433, de 2002.

Por meio do Decreto n.º 2.655, de 1998, que veio a regulamentar a Lei n.º 9.648, de 1998,
previu a instituição do MAE mediante a celebração de um Acordo de Mercado entre os
diversos agentes interessados (art. 12).

A Resolução ANEEL n.º 249, de 11 de agosto de 1998, estabeleceu, por seu turno, os
agentes do setor elétrico que deveriam participar obrigatoriamente desse novo mercado e
aqueles que lhes eram facultados a participação23.

“Art. 2º Deverão participar do Mercado Atacadista de Energia Elétrica os seguintes agentes do setor de
energia elétrica: I - os concessionários ou autorizados de geração de energia elétrica que possuam central
geradora com capacidade instalada igual ou superior a 50 MW; II - os concessionários, permissionários ou
autorizados que exercem a atividade de comercialização de energia elétrica, cujo volume comercializado seja
igual ou superior a 300 GWh/ano, referido ao ano anterior; III – os importadores ou exportadores de energia
elétrica com carga igual ou superior a 50 MW. Parágrafo único. É facultada a participação no Mercado
Atacadista de Energia Elétrica aos autoprodutores de energia elétrica cuja central termelétrica tenha
capacidade instalada igual ou superior a 50 MW, e desde que suas instalações de geração estejam diretamente
conectadas às instalações de consumo.
23
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Após tratativas entre Governo e os agentes do setor, o denominado Acordo de Mercado 24
foi assinado em 27 de agosto de 1998 e homologado por meio da Resolução ANEEL n.º
018, de 1999.

Referido Acordo de Mercado trouxe as regras e procedimentos a serem adotados,
conhecidas como Regras do MAE, tendo sido homologadas no ano seguinte pela
Resolução ANEEL n.º 290, de 3 de agosto de 2000.

Em 2003 foi introduzido em nosso ordenamento um novo modelo institucional para o setor
elétrico, conhecido como Novíssimo Modelo, que culminou com a promulgação da Lei n.º
10.848, de 15 de março de 2004, precedida pela Medida Provisória n.º 144, de 11 de
dezembro de 2003, que instituiu a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica –
CCEE.

Com a criação da CCEE, esta incorporou as funções e estruturas organizacionais e
operacionais do antigo MAE, nos termos preconizados na exposição de motivos da Medida
Provisória n.º 144, de 2003:

15. Para operacionalizar as mudanças na comercialização de energia
elétrica, tratou-se da criação da Câmara de Comercialização de Energia
Elétrica - CCEE. Este Ente jurídico sucederá integralmente ao Mercado
Atacadista de Energia - MAE com a absorção de suas funções de
contabilização e liquidação de contratos, sendo fundamental para
viabilizar a contratação de compra de energia dos concessionários do
serviço público de distribuição, sob a forma de rateio de contratos de
longo prazo.
16. A natureza jurídica da CCEE será semelhante à do MAE, ou seja,
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, objeto de
autorização do Poder Executivo e de regulação e fiscalização pela
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Tendo em vista seu
papel na contratação de energia para as concessionárias de distribuição, a
governança da CCEE adota dispositivos que garantem a necessária
participação do Poder Concedente, quais sejam a indicação do Presidente
de seu Conselho de Administração e também a de seu Diretor-Presidente.

Art. 3º Poderão participar do Mercado Atacadista de Energia Elétrica os concessionários, permissionários e
autorizados de geração, comercialização, importação e exportação de energia elétrica, não incluídos nos
incisos do artigo anterior, bem assim os consumidores de que tratam os arts. 15 e 16 da Lei n.º 9.074, de 7 de
julho de 1995.”
24

Disponível em http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Audiencia_Publica/audiencia_proton/ap004/ap004.htm.
Acesso em 9.04.2013.
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Para regulamentar a Lei n.º 10.848, de 2004, sobreveio o Decreto n.º 5.177, de 12 de
agosto de 2004, dispondo sobre a organização, as atribuições e o funcionamento da CCEE,
com a principal função, dentre outras tantas, a de contabilização e liquidação dos contratos
de comercialização de energia elétrica.

Atualmente, a CCEE é o agente responsável por aplicar as Regras e Procedimentos de
Comercialização aprovados pela ANEEL.

2.4. EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA - EPE

Diante da necessidade de um planejamento estruturado de âmbito nacional para o setor
energético e no âmbito de implantação do novo modelo institucional para o setor elétrico,
propôs-se a criação da Empresa de Pesquisa Energética – EPE pela Medida Provisória n.º
145, de 11 de dezembro de 2003, posteriormente convertida na Lei n.º 10.847, de 15 de
março de 2004.

A EPE foi constituída sob a estruturação de empresa pública, vinculada ao Ministério de
Minas e Energia, com a finalidade precípua de auxiliar o planejamento do setor elétrico,
mediante estudos e pesquisas relacionados com a expansão da oferta energética, tais como
o Plano Decenal de Expansão de Energia, o Balanço Energético Nacional, o Plano
Nacional de Energia, o Anuário Estatístico de Energia Elétrica, dentre outros.

A EPE tem grande inserção no mercado de energia elétrica, fornecendo subsídios para
aprimoramento do setor, que garantem maior confiabilidade ao sistema energético
brasileiro, com apresentação de estatísticas consolidadas e análises do comportamento do
mercado de energia no país, que são tratadas de forma exaustiva nos balanços da
conjuntura energética e nas projeções de demanda.

2.5. COMITÊ DE MONITORAMENTO DO SETOR ELÉTRICO - CMSE

O Conselho de Monitoramento do Setor Elétrico - CMSE foi criado pelo art. 14 da Lei n.º
10.848, de 2004 com a função precípua de acompanhar e avaliar permanentemente a
continuidade e a segurança do suprimento eletroenergético em todo o território nacional,
e regulamentado pelo Decreto n.º 5.175, de 9 de agosto de 2004.
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Sob a coordenação direta do Ministério de Minas e Energia, o CMSE é órgão deliberativo
presidido pelo Ministro de Estado de Minas e Energia e composto por quatro
representantes do Ministério de Minas e Energia e pelos titulares responsáveis da Agência
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, da Agência Nacional do Petróleo – ANP, da
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, da Empresa de Pesquisa
Energética – EPE, e do Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS25.

As atribuições do CMSE estão previstas no art. 3º do Decreto n.º 5.175, de 2004, assim
elencadas:

I - acompanhar o desenvolvimento das atividades de geração,
transmissão, distribuição, comercialização, importação e exportação de
energia elétrica, gás natural e petróleo e seus derivados;
II - avaliar as condições de abastecimento e de atendimento,
relativamente às atividades referidas no inciso I deste artigo, em
horizontes pré-determinados;
III - realizar periodicamente análise integrada de segurança de
abastecimento e atendimento ao mercado de energia elétrica, de gás
natural e petróleo e seus derivados, abrangendo os seguintes parâmetros,
dentre outros:
a) demanda, oferta e qualidade de insumos energéticos, considerando as
condições hidrológicas e as perspectivas de suprimento de gás e de outros
combustíveis;
b) configuração dos sistemas de produção e de oferta relativos aos setores
de energia elétrica, gás e petróleo; e
c) configuração dos sistemas de transporte e interconexões locais,
regionais e internacionais, relativamente ao sistema elétrico e à rede de
gasodutos;
IV - identificar dificuldades e obstáculos de caráter técnico, ambiental,
comercial, institucional e outros que afetem, ou possam afetar, a
regularidade e a segurança de abastecimento e atendimento à expansão
dos setores de energia elétrica, gás natural e petróleo e seus derivados; e
V - elaborar propostas de ajustes, soluções e recomendações de ações
preventivas ou saneadoras de situações observadas em decorrência da
atividade indicada no inciso IV, visando à manutenção ou restauração da
segurança no abastecimento e no atendimento eletroenergético,
encaminhando-as, quando for o caso, ao Conselho Nacional de Política
Energética - CNPE.

As deliberações do CMSE ocorrem em Reuniões Ordinárias, convocadas mensalmente, ou
em Reuniões Extraordinárias quando requisitadas pelo Ministro de Minas e Energia, nos
termos do art. 6º, do Decreto n.º 5.175, de 2004.
25

Art. 2º do Decreto n.º 5.175, de 2004.
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2.6. CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA - CNPE
O Conselho Nacional de Política Energética – CNPE foi instituído pela Lei n.º 9.478, de 6
de agosto de 1997 e regulamentado pelo Decreto n.º 3.520, de 21 de junho de 2000, com a
função precípua de formular políticas e diretrizes de energia, de modo a:

I - promover o aproveitamento racional dos recursos energéticos do País,
em conformidade com o disposto na legislação aplicável e com os
princípios:
a. preservação do interesse nacional;
b. promoção do desenvolvimento sustentado, ampliação do mercado de
trabalho e valorização dos recursos energéticos;
c. proteção dos interesses do consumidor quanto a preço, qualidade e
oferta dos produtos;
d. proteção do meio ambiente e promoção da conservação de energia;
e. garantia do fornecimento de derivados de petróleo em todo o território
nacional, nos termos do § 2º do artigo 177 da Constituição Federal;
f. incremento da utilização do gás natural;
g. identificação das soluções mais adequadas para o suprimento de
energia elétrica nas diversas regiões do País;
h. utilização de fontes renováveis de energia, mediante o aproveitamento
dos insumos disponíveis e das tecnologias aplicáveis;
i. promoção da livre concorrência;
j. atração de investimento na produção de energia;
k. ampliação da competitividade do País no mercado internacional;
II – assegurar, em função das características regionais, o suprimento de
insumos energéticos ás áreas mais remotas ou de difícil acesso do País,
submetendo as medidas específicas ao Congresso Nacional, quando
implicarem criação de subsídios, observado o disposto no parágrafo único
do artigo 73 da Lei n.º 9.478, de 1997;
III – rever periodicamente as matrizes energéticas aplicadas às diversas
regiões do País, considerando as fontes convencionais e alternativas e as
tecnologias disponíveis;
IV – estabelecer diretrizes para programas específicos, como os de uso do
gás natural, do álcool, de outras biomassas, do carvão e da energia
termonuclear;
V – estabelecer diretrizes para a importação e exportação, de maneira a
atender às necessidades de consumo interno de petróleo e seu derivados,
gás natural e condensado, e assegurar o adequado funcionamento do
Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis e o cumprimento do
Plano Anual de Estoques Estratégicos de Combustíveis, de que trata o
artigo 4º da Lei n.º 8.176, de 8 de fevereiro de 1991.

O CNPE é composto pelo Ministro de Estado de Minas e Energia, que o presidirá; pelo
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia; pelo Ministro de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão; pelo Ministro de Estado da Fazenda; pelo Ministro de Estado do
Meio Ambiente; pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior; pelo Ministro Chefe da Casa Civil da Presidência da República; pelo Ministro de
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Estado da Integração Nacional; pelo Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento; por um representante dos Estados e do Distrito Federal; por um
representante da sociedade civil especialista em matéria de energia; por um representante
de universidade brasileira, especialista em matéria de energia; pelo Presidente da Empresa
de Pesquisa Energética – EPE, e pelo Secretário-Executivo do Ministério de Minas e
Energia.

As reuniões acontecem ordinariamente a cada seis meses e os seus atos dividem-se em
Recomendações e Resoluções. A Recomendação, de caráter mais brando, não possui força
vinculativa e, portanto, deve ser adotada diante de determinado caso concreto. As
Resoluções do CNPE consubstanciam-se em regulamentos autorizados pelo Poder
Executivo no exercício da competência normativa que lhe tenha sido atribuída pelo Poder
Legislativo, cujo caráter precipuamente técnico lhe confere tal legitimidade a propor os
princípios gerais que a Administração deve se orientar.

Por se tratar de ato infralegal, as Resoluções do CNPE devem haver estrita correlação com
a lei, que lhes dará suporte para concreção do comando ali contido, sendo defeso inovar na
ordem jurídica.

Pode também a Resolução do CNPE ser submetida ao crivo do Presidente da República, e
uma vez aprovada assume o status de decreto.

35

CAPÍTULO II
COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

3. CONSTITUCIONALIDADE DA LIVRE CONTRATAÇÃO
A nossa atual Constituição da República consagra a livre iniciativa como princípio basilar
da nossa democracia (arts. 1º, IV e 170, CR), relegando ao Estado papel subsidiário como
tomador do serviço público, sem prejuízo das suas competências exclusivas constantes do
art. 21, intervindo na economia atualmente muito mais como agente regulador.

Lembre-se que a noção de serviço público esteve sempre atrelada ao grau de intervenção
do Estado na sociedade e principalmente na economia. O nível de influência do Estado na
sociedade e suas respectivas funções têm sido, sobretudo na doutrina administrativista,
alvo de constantes estudos sem, porém, chegar-se a um consenso.

As variações do conceito de serviço público acompanham, destarte, os avanços da
sociedade em diferentes níveis, considerando-se as relações econômicas, sociais e
políticas, e se amoldam diante da nova realidade existente, devendo, portanto, serem
analisadas em harmonia com o contexto histórico correlato.

Sob esse prisma, sucederam-se, em resumo, diversas etapas históricas no mundo ocidental
a começar pelo Estado absolutista, centralizador e único prestador dos serviços públicos,
passando pelo Estado liberal, que abriu parte dos serviços públicos à iniciativa privada,
seguido pelo Estado social, que pretendeu avocar os serviços públicos de forma
monopolística, posteriormente substituído pelo presente Estado neoliberal, que se
conforma para um administrador da solidariedade social, utilizando-se modulações
regulatórias, ora intervindo na economia como agente regulador, ora como tomador do
serviço público de forma subsidiária.

Hodiernamente, o Estado não só atua como prestador de serviço público, mas como
regulador dessa atividade e, ainda, regulador também da atividade privada, entendida como
atividade econômica em sentido estrito. Por isso, o conceito de serviço público é de difícil
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enlace, mesmo porque hoje o Estado atua nas duas pontas, até mesmo como agente
econômico nas mesmas condições dos particulares.

Essa competência exclusiva, todavia, não significa automaticamente tratar-se de serviço
público, donde se prevalecerá o regime publicístico. Nesse sentido, confira-se a arguta
lição de LUIZ GUSTAVO KAERCHER LOUREIRO sobre a interpretação do art. 21 da
Constituição:

Nessa linha, o art. 21, em primeiro lugar, discrimina o que toca ao ente
central (União) realizar, sem a “intromissão” dos demais componentes da
Federação, Estados-membros e Municípios.
Menos evidente, mas não menos importante é a constatação de que essa
repartição no âmbito do Poder Público implica, ipso facto, uma repartição
de ‘poderes’ no âmbito ‘público/privado’. Assim como aos demais entes
federativos não é lícito atuar sponte própria no setor elétrico, também aos
privados não é dado invadir a competência constitucionalmente
assinalada à União. Em outras palavras, e deixando a plena justificação
dessa assertiva para logo adiante, não assiste direito originário aos
particulares para atuar aí; quando e se o fizerem, devem possuir título
jurídico habilitante (salvo exceções constitucionais bem marcadas). O
qualificativo ‘exclusiva’, atribuído à competência, opera para todos os
quadrantes.
Isso não significa, como já referido, que esta competência tenha que se
manifestar sob as vestes do serviço público. Antes da discussão dessa
categoria, há um “momento constitucional” de extrema relevância que é
seguidamente desprezado pelas análises de direito administrativo e que
consiste, exatamente, na introdução de uma clivagem fundamental entre o
público e o privado, no âmbito da atuação direta na arena econômica. A
Constituição separa, segrega, reserva algumas atividades produtivas de
riqueza para o Poder Público e é por esse dado, assim ‘puro’, que convém
iniciar a análise jurídica (Capítulo VI), sem a introdução necessária e
imediata da categoria do serviço público.26

Especificamente, na questão energética, a Constituição de 1988 previu competência
privativa da União para a exploração de serviços e instalações de energia elétrica e o
aproveitamento hidráulico, verbis:

Art. 21. Compete à União:
(...)
XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou
permissão:
(...)

26

LOUREIRO, Luiz Gustavo Kaercher. Constituição, Energia e Setor Elétrico. Porto Alegre: Sergio
Antonio Fabris, 2009, pp. 82 e 83.

37

b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento
energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se
situam os potenciais hidroenergéticos

Com se viu no escorço histórico, essa competência avocada pela União era de origem
municipal e com o avanço da industrialização e do uso irracional dos potenciais
hidráulicos, surgiu a necessidade de se estabelecer uma política de âmbito nacional.

Nessa medida, impõe-se a necessidade de se limitar os serviços de energia elétrica que são
de competência exclusiva da União, a que se refere o art. 21, XII, b, da Constituição. Essa
questão crucial foi destacada por LUIZ GUSTAVO KAERCHER LOUREIRO:

A questão da definição dos serviços e instalações de energia elétrica não
só é complexa como é deveras importante por dois motivos, como
sugerido antes: o primeiro, porque com sua resposta identifica-se o que é
que os agentes privados – aos quais se reconhece a primazia no exercício
de atividades econômicas em geral – têm direito subjetivo de realizar
(sem necessidade de um prévio título ou outorga da União), pelo
princípio constitucional da livre iniciativa. O segundo, porque, com a
compreensão da expressão, resta também fixado o que é que o titular da
competência e seus eventuais delegados têm obrigação jurídica de
realizar para atender ao comando constitucional de imputação de
competência.27

A utilidade em se conceituar o serviço como eventualmente público é de fundamental
importância na medida em que, apesar de não apresentar conceitos estanques, sua
delimitação fornece ao cidadão a segurança jurídica necessária para exigir sua prestação
pelo Estado. Nessa medida, delineado determinado serviço como inerente à esfera pública
surge o direito subjetivo do indivíduo de reivindicá-lo.

Delimitar, pois, o serviço como público ou privado é necessário para se saber
antecipadamente o regime jurídico correlato. Se há atividades que permeiam o público e o
privado, sua delimitação diante do caso concreto deve ser feita e ainda ex ante, por meio de
políticas públicas amplas e bem definidas, evitando-se que se jogue com conceitos, para se
atender necessidades específicas, trazendo insegurança jurídica para todo o sistema
jurídico.

27

LOUREIRO, Luiz Gustavo Kaercher. Constituição, Energia e Setor Elétrico. Porto Alegre: Sergio
Antonio Fabris, 2009, p. 93.
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Nesse sentido podemos citar a lição de SÍLVIO

DE

SALVO VENOSA, que destaca a

importância da diferenciação entre contrato público e contrato privado:

Na prática, torna-se importante diferençar os interesses aplicáveis ao caso
concreto, pois diferentes consequências decorrerão da aplicação de
normas de direito público e normas de direito privado. De qualquer
forma, o entrosamento dos dois campos jurídicos torna difícil uma
distinção teórica. Por vezes, as entidades de direito público agem como
particulares e como tal devem ser tratadas, ficando sujeitas aos princípios
privatísticos. No direito privado, como ressaltado neste volume, cada vez
mais o Estado se imiscui, impondo sua vontade e tolhendo a autonomia
privada. No entanto, não é o fato de uma relação jurídica envolvendo a
Administração é importante fator distintivo, mas não exclusivo.28

HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, na mesma linha, entende que contratos administrativos e
contratos privados são regidos por normas distintas:

Entretanto, as normas do direito administrativo não são as mesmas do
direito privado. Isto vai fazer com que o contrato administrativo sofra a
influência de certas regras que são peculiares ao direito público e
complemente estranhas ao direito privado. Por outro lado, o Poder
Público no seu relacionamento jurídico com os particulares nem sempre
age no domínio do direito público. Muitas vezes o negócio praticado pelo
órgão administrativo refere-se a uma comum gestão patrimonial. Disso
decorre uma dicotomia nos contratos do Poder Público, que permite
agrupá-los em contratos ‘administrativos’ e contratos ‘privados’,
sujeitando-os a regimes jurídicos distintos.29

Nesse aspecto, como a Constituição não especificou quais são os serviços de energia
elétrica, cumpre ao legislador ordinário delimitar sua aplicação. Assim, nos termos
preconizados pela Constituição, o espectro dos serviços de energia elétrica deverá limitarse “a todas aquelas atividades que estejam material e diretamente envolvidas na
transformação de formar primárias de energia em eletricidade e na sua disponibilização
para utilização.”30 Excluem-se, portanto, as atividades de implantação e acessórias, tais
como a construção de usinas, por exemplo.

Dentro de uma zona de conforto, pode-se dizer que tais serviços de energia elétrica
compreendem os serviços de geração, transmissão e distribuição. A questão da
28

VENOSA, Sílvio de Salvo. Teoria geral dos contratos. São Paulo: Atlas, 1996, p. 164.

29

THEODORO JÚNIOR, Humberto. O contrato e seus princípios. Rio de Janeiro: Aide, 1993, p. 70.
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Cf. LOUREIRO, Luiz Gustavo Kaercher. Constituição, Energia e Setor Elétrico. Porto Alegre: Sergio
Antonio Fabris, 2009, p. 102.
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comercialização de energia elétrica é mais complicada, pois, era atividade correlacionada
com o serviço de distribuição e hoje é considerado serviço autônomo, com a segregação de
tais atividades.

4. DICOTOMIA ENTRE O PÚBLICO E O PRIVADO
A nossa atual Constituição da República de 1988 trouxe um novo modelo econômico
baseado na livre iniciativa (art. 1º, IV e 170) e um novo modelo de Estado baseado na
democracia com garantias individuais asseguradas (Títulos I e II), visando ao bem-estar
social.

Em face dessa nova modelação do Estado e diante das diversas prestações sociais que,
embora a Constituição assegure, não são atendidas, é preciso assegurar a todos os cidadãos
o acesso às garantias sociais ali previstas, seja por meio do serviço público seja por meio
da iniciativa privada, promovendo a justiça social, de modo até mesmo a afirmar sua
própria soberania, fortalecendo o conceito de Estado regulador por meio de políticas
públicas bem definidas.

O Estado se presta, portanto, a gerenciar recursos essenciais a uma vida digna do cidadão,
voltados ao bem-estar da coletividade com vistas ao desenvolvimento e aprimoramento do
próprio Estado.

Tais recursos, todavia, são geralmente escassos (v.g., os recursos naturais, a mão de obra,
os bens envolvidos na prestação do serviço, etc.) e de custo alto, de modo que o Estado tem
o dever de gerenciá-los no intuito de abarcar uma maior quantidade de indivíduos
possíveis.31

Lembre-se, como foi dito, que o Estado não só atua como prestador de serviço público,
mas como regulador dessa atividade e, ainda, regulador também da atividade privada,
entendida como atividade econômica em sentido estrito.
31

Para abarcar uma maior coletividade tem o Estado a prerrogativa de não prestá-lo (reserva perfeitamente
cabível à sua atuação) em determinado seguimento, seja para garantir a continuidade, seja por questões
estratégicas ou por outro motivo que achar conveniente. Pode, por exemplo, o Estado privilegiar uma certa
classe em detrimento de outra para melhor desempenho de sua função social.
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Não se satisfaz mais, portanto, a singela definição de serviço público como aquele serviço
prestado pelo Estado. O serviço público pode ser prestado por particulares, sob o regime
público, sendo essa mais uma tendência que ora se constata, relegando ao Estado o
importante papel de regulação.

Com efeito, o Estado percebeu que o setor privado pode atender às suas expectativas em
uma conjugação de esforços para a consecução do serviço público, passando a atuar de
forma subsidiária na medida do possível.

Esse panorama atual em que o serviço público está inserido e sofre constantes influências,
pode ser constatado na lição de FLORIANO

DE

AZEVEDO MARQUES NETO, que nos trouxe

com clareza a percepção das novas conjecturas que abalam a noção clássica de serviço
público:

É, portanto, neste cenário de transformação nos pressupostos de serviço
público que se coloca o tema da sua nova regulação. Analisá-lo, pois, não
pode ser feito sem considerarmos i) seu distanciamento da noção de
função pública; ii) aproximação crescente da noção de serviço público
como espécie do gênero atividade econômica; iii) a de separação entre
operador (explorador) e regulador como uma realidade ditada pela
redução do intervencionismo estatal direto; iv) a crescente introdução da
competição na sua prestação e, finalmente, v) a perspectiva crescente da
assimetria regulatória, entendida como a admissão, na exploração de
serviços públicos de vários operadores submetidos a graus de incidência
regulatória diferençados.32

O novo Estado terá que lidar, portanto, com as seguintes demandas: os diferentes anseios
dos diversos indivíduos, os diversos agentes econômicos com interesses antagônicos, o
grau de imprescindibilidade de diferentes recursos e serviços.

Trata-se, pois, de uma equação de difícil solução, em que o papel de Estado regulador está
em evidência na composição dos mais diversos interesses, cuja atuação se mostra mais
eficaz na medida em que o Estado não tem condições de atuar de maneira singular (seja
por questão de ordem financeira, técnica ou outra qualquer).

32

MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A nova regulação dos serviços públicos. In Revista Eletrônica
de Direito Administrativo Econômico. Número 1 – fev/mar/abr de 2005, pp. 11 e 12.
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Assim, os serviços considerados outrora notadamente como públicos foram sendo
paulatinamente abertos também à iniciativa privada, seja por meio de outorgas à iniciativa
privada ou mesmo pelo processo de “despublicização”.33

Aliás, foi esse o espírito que norteou o processo de desestatização percebido no Brasil na
década de 1990 em documento assinado pelo então ministro JOSÉ SERRA:

Ao conceder serviços públicos ao setor privado, o Estado poderá dedicarse mais adequada e exclusivamente às atividades de regulação e
fiscalização desses serviços, tarefas essenciais para o desenvolvimento
econômico e social do País. A consolidação do marco regulatório
permitirá aos investidores regras claras e segurança para sua tomada de
decisão e garantirá a qualidade e a continuidade dos serviços prestados à
população.34

Assim, determinada atividade será, pois, encarada como serviço público não apenas sob a
ótica do prestador, mas diante de sua necessidade em face da sociedade em que está
inserido, variável no tempo e no espaço.
Daí se extrai a conclusão de que “a distinção entre atividade econômica e serviço público
não reside na natureza das coisas, mas no modo pelo qual se consideram as necessidades
coletivas a ser satisfeitas em determinadas conjunturas históricas”, nos dizeres de VINÍCIUS
MARQUES DE CARVALHO. 35

Ainda nas palavras do referido autor, o serviço público se mostra como instrumento hábil
para uma política social redistributiva:

Nas sociedades modernas, o substrato material dos serviços públicos se
configura com as políticas públicas e seus respectivos regimes jurídicos.
Eles são responsáveis por criar as condições institucionais que retirem as

33

Por outro lado, o Estado também pode se aventurar também em atividades de caráter precipuamente
privado, seja por questões de relevância social ou por questões de estratégia que envolve a segurança
nacional (art. 173, CR), sendo defeso, todavia, a retirada de atividade econômica em sentido estrito do setor
privado, atuando de forma exclusiva, por afrontar o princípio constitucional da livre iniciativa, salvo nas
hipóteses previstas constitucionalmente a exemplo do art. 177.
34

BRASIL. Ministério do Planejamento e Orçamento. A nova fase de privatização. Brasília, DF, 1995.
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CARVALHO, Vinícius Marques de. Regulação econômica e serviços públicos. In Direito Econômico
Regulatório (Coord. Mario Gomes Schapiro). São Paulo: Saraiva, 2010, p 29.
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atividades consideradas serviços públicos da esfera da integração por
meio da troca e transfiram-nas para a da redistribuição.36

Por sua vez, MARÇAL JUSTEN FILHO leciona que o serviço público está atrelado à
essencialidade da atividade de modo a satisfazer a dignidade da pessoa humana:

Deve reputar-se que o ponto nuclear da distinção entre serviço público e
atividade econômica propriamente dita reside na relação entre a
necessidade a ser satisfeita e a dignidade da pessoa humana. Quando se
alude à satisfação de uma necessidade essencial, está a se indicar um
vínculo de instrumentalidade direta e imediata entre a atividade e a
dignidade humana. Sempre que uma certa necessidade humana for
qualificável como manifestação direta e imediata da dignidade inerente
ao ser humano, sua satisfação tenderá a produzir um serviço público.
Nesses casos, configura-se a obrigatoriedade da satisfação de certa
necessidade. Portanto, as atividades materiais necessárias ao suprimento
dessa necessidade e a titularidade da competência para desempenho serão
atribuídas ao Estado.37

No entanto, a raiz do conceito de serviço público não é somente a satisfação da dignidade
da pessoa humana. O conceito de serviço público está fincado em raiz ramificada, podendo
englobar questões para além dos direitos fundamentais do cidadão, como questões de
segurança nacional, interesses econômicos, aspectos ambientais, dentre outros, que variam
de acordo com os interesses gerais dos cidadãos em determinado momento conjugados
com o interesse do próprio Estado.

Em suma, pode-se dizer que serviço público é aquela atividade econômica prestada por
ente da administração pública ou delegatário (art. 175, CR) sob o regime público, tendente
a alcançar o maior número de indivíduos, pois afeto a uma política pública estatal prédefinida que devem responder aos interesses gerais dos cidadãos e do próprio Estado.
Dentro do aspecto formal, o serviço público deve atender “as condições de regularidade,
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e
modicidade das tarifas”, se oneroso, nos termos do art. 6º, §1º, da Lei n.º 8.987, de 1995.

36

Idem, pp. 29 e 30.

37

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 30.
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Não há, contudo, uma reserva legal para a prestação do serviço público de forma exclusiva,
como parte da doutrina tem como dogma. É perfeitamente possível um serviço público ser
prestado em iguais condições juntamente com a iniciativa privada.

Na comercialização de energia, como veremos no tópico a seguir, há concorrência entre o
público e o privado: um grande consumidor, atendidos os requisitos legais, pode optar pela
compra no mercado livre ou no mercado regulado38.

No setor de geração, especificamente, embora ressalvada a competência expressa da União
em explorar os potenciais hidráulicos (art. 21, XII, ‘b’, CR), o serviço pode ser prestado
sob regime de serviço público, de forma direta ou por meio de delegação, ou, ainda, sob
regime de direito privado, mediante concessão de uso de bem público ou autorização, em
claro fenômeno crescente da despublicização. É o que diz o art. 60 do Decreto n.º 5.163, de
2004:

Art. 60. Atendidas as disposições legais, aos vencedores das licitações
que oferecerem energia proveniente de novos empreendimentos de
geração, conforme definido em edital, serão outorgadas:
I - concessões, sempre a título oneroso, para geração de energia elétrica
sob regime:
a) de serviço público; ou
b) de uso de bem público, no caso de autoprodução ou produção
independente; ou
II - autorizações.

O produtor independente, nesse caso, recebe, além da concessão do uso de bem público
(art. 13 da Lei n.º 9.074, de 1995), a delegação para exercer a atividade de geração e
comercialização de energia (art. 11 da Lei n.º 9.074, de 1995), afastando-se completamente
da noção de serviço público, conforme bem pontuado por VITOR RHEIN SCHIRATO:

Analisando-se as alterações por que passou a atividade de geração de
energia, tem-se no produtor independente de energia elétrica o elemento
mais importante, eis que com sua criação no Direito brasileiro houve o
definitivo afastamento do regime de serviço público, posto que a
produção independente de energia elétrica não é - e nunca foi no Brasil sujeita ao regime jurídico de serviço público. É atividade realizada de
forma privada pelos agentes produtores, por sua conta e risco, sem
Lei n.º 9.074, de1995, art. 15, § 1º: “Decorridos três anos da publicação desta Lei, os consumidores
referidos neste artigo poderão estender sua opção de compra a qualquer concessionário, permissionário ou
autorizado de energia elétrica do sistema interligado”.
38
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qualquer das obrigações e nem tampouco qualquer das garantias dos
agentes prestadores de serviços públicos.39

CAIO TÁCITO compartilha da mesma opinião:

Caracteriza-se a geração de energia elétrica, por produtor independente,
como atividade específica sujeita a um regime jurídico próprio (cujas
linhas fundamentais estão dadas, pelos arts. 11 e segs. da Lei nº
9.074/95), não enquadrável no conceito de serviço público delegado posto que não se trata de atividade concedida ou permitida - mas, que,
não obstante, envolve acentuado interesse público.40

Embora a energia elétrica assuma uma função pública indubitável, a prestação desse
serviço pode ser tanto regida pelo regime público, quanto pelo regime privado41.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, reconhece o caráter privado
dessa relação e tem admitido o corte no fornecimento do serviço de distribuição de energia
elétrica pela falta do respectivo pagamento relativo ao mês de consumo42, porém, não
admitindo o corte em hospitais, logradouros públicos e demais localidades públicas,
enaltecendo sua função pública sem abandonar o caráter privado43.

Pois bem, tem percebido o novo Estado regulador que a conjugação de esforços entre setor
privado e setor público na prestação de atividades econômicas irá cumprir com mais
eficácia o dever do Estado na prestação do serviço público adequado e universal, que
embora titular não lhe é dado a condição de monopolista.

Com efeito, nem o Estado paternalista e tampouco o Estado empresário cumpriram o dever
de prestação do serviço público de forma universal, tendo este último levado à falência
39

SCHIRATO, Vitor Rhein. Geração de energia elétrica no Brasil: 15 anos fora do regime de serviço
público. Revista de Direito Público da Economia, Belo Horizonte, ano 8, n. 31, jul./set. 2010. Disponível em
http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?. Acesso em 25.08.2014.
40

TÁCITO, Caio. Produtor independente de energia elétrica. In: Direito público. Rio de Janeiro: Renovar,
2002, p. 122. (Estudos e pareceres, v. 3).
41

Nesse sentido, podemos citar refere-se ao setor de transportes, que atende ao direito fundamental de ir e vir
do cidadão, além de outros interesses gerais envolvidos, tais como o da circulação econômica e da integração
nacional. O serviço de transporte é prestado em regime concorrencial entre setor público e privado, sem
descaracterizar a função pública desse serviço (p.ex. o transporte de pessoas prestado por concessionária de
serviço público de ônibus em conjunto com empresa privada de táxi).
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Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 146.946/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª T., DJe 23.05.2012.
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Nesse sentido: STJ, AgRg no Ag 1329795/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., DJe 03.02.2011.
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diversos serviços públicos prestados em caráter exclusivo, cuja saída foi a privatização
desses serviços públicos, agora prestados em regime concorrencial.

No mercado de distribuição de energia, a abertura aos agentes privados influencia também
nas tarifas de distribuição, que atendem em monopólios naturais, na medida em que se
estimula a concorrência, colaborando positivamente na modicidade tarifária.44

Diante deste novo cenário, com o serviço público sendo prestado em concorrência com o
setor privado, surge a questão da utilidade de se segregar serviço público e atividade
econômica em sentido estrito. Essa problematização é bem elucidada por FLORIANO

DE

AZEVEDO MARQUES NETO, que embrenhado em terreno espinhoso, traz uma saída:

O que me parece relevante é que o afastamento da idéia de serviço
público como função pública (à qual estamos todos sujeitos) e sua
aproximação da noção de utilidade econômica (por cuja fruição pagamos)
traz como conseqüência, de um lado, a impossibilidade de que a
regulação se faça ao arrepio dos interesses e dos direitos dos usuários
(consumidores) e, de outro, que essa regulação seja suficiente forte e
ativa para evitar a excessiva mercantilização destas utilidades (o que
levaria a uma exclusão econômica da sua fruição, algo írrito à noção de
generalidade e acessibilidade próprias a um serviço de relevância
coletiva).45

Não se trata, pois, de uma crise do serviço público como disseminado por parte da doutrina
administrativista, ou mesmo a multicitada morte do serviço público. A dicotomia entre
serviço público e atividade econômica em sentido estrito não é tão clara quanto distinguir o
preto e o branco como outrora, eis que hoje, diante dos avanços tecnológicos e da crescente
globalização, temos serviços que estão em uma zona cinzenta entre o público e o privado.

Nesse novo cenário de integração de povos a exemplo da União Europeia e do Mercosul, o
papel do Estado como agente regulador se fortalece. A função do Estado é transmutada de
agente explorador para regulador não só da esfera pública, mas também da privada, com
44

O princípio da modicidade das tarifas é atendido na medida em que a Agência Nacional de Energia Elétrica
- ANEEL, responsável pela regulação do setor, adota como metodologia de precificação das tarifas, além do
preço limite (price cap), o método comparativo entre as diversas distribuidoras (yardstick competiton),
estimulando a eficiência na prestação desse serviço público. São comparadas, nesse método, empresas
públicas controladas diretamente pelo Estado e aquelas concessionárias cujo controle é da iniciativa privada
e, portanto, visam ao lucro.
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políticas públicas amplas e bem definidas capazes de direcionar investimentos para maior
interesse da coletividade.

Em suma, a prestação de serviço público é, pois, inerente ao Estado nos termos do art. 175
da Constituição da República, mas não exclusivo. Tendencialmente o que temos
atualmente é a incumbência do Estado na prestação de serviço público sob forma de
regulação ou, subsidiariamente, como próprio executor.

Ressalta-se que o particular que presta atividade econômica em sentido estrito não tem o
dever de prestação de forma contínua e universal, devendo o Estado, nesses casos, além de
fazer incidir a forte regulação, atuar de forma subsidiária se se considerar aquele serviço
como essencial, mediante a implantação de política pública correlata.

Nesse novo cenário da crescente abertura do Estado ao capital privado para, em uma
conjugação de esforços, melhorar a infraestrutura de um País emergente, como é o caso
recente das parcerias-público-privadas, parece estar na contramão da história o pensamento
de JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO:

Como foi dito, energia elétrica não é uma commodity, mas sim um
serviço público (utility), que não pode ser objeto de especulação de
agentes intermediários. Assim, o país só voltará a se desenvolver quando
o setor elétrico retornar ao espaço público, retomando sua função de
serviço vital a todos. Para isso, deve-se restaurar o modelo anterior,
estatal, que deu certo.46

O pensamento acima transcrito é ainda compartilhado por EDMUNDO EMERSON

DE

MEDEIROS:

Somente com o correto enquadramento do serviço de energia elétrica
como público, portanto, poderá o Estado brasileiro, não condição de
poder concedente, intervir plenamente na concessão, com o fim de
assegurar a adequação na prestação do serviço, bem como o fiel
cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais
pertinentes.47
46
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É certo hoje que o Estado não tem condições de prestar sozinho um serviço público de
energia elétrica adequado, em qualquer dos segmentos, considerando, ainda, que nenhuma
das distribuidoras públicas controladas pela ELETROBRÁS mostraram eficiência
gerencial e lucratividade satisfatórias, estando sob risco de falência.

Nesse aspecto, a energia vendida como commodity tem atraído mais investidores a esse
importante segmento de comercialização de energia, levando a esse mercado
competitividade, segurança energética com a contração de longo prazo e, ainda, auferindo
melhores preços em relação ao mercado regulado.

Pois bem, considerando que a comercialização de energia elétrica permeia o público e o
privado, deve-se considerar que os agentes que comercializam na CCEE, público ou
privado, devem se submeter ao regime privado, relegando à esfera pública somente os
contratos regulados.

Nem se alegue que a necessidade de autorização prévia para a comercialização de energia
elétrica, nos termos do art. 26, inciso II, da Lei n.º 9.648, de 1998, constitui meio de
delegação de serviço público a agentes privados, nos termos do art. 21, XII, ‘b’, da
Constituição Federal.

Isso porque, o instituto clássico da autorização, segundo a moderna doutrina
administrativista, não está adstrito aos serviços públicos, mas também pode ser concebida
para atividades consideradas de interesse coletivo, nos termos defendidos por FABIO
KONDER COMPARATO:

A autorização distingue-se da concessão porque é um ato unilateral e não
um contrato, e também porque o autorizado não desempenha
propriamente serviço público, mas uma atividade considerada de
interesse coletivo. Aproxima-se das permissões na medida em que, como
estar, é um ato discricionário.48

A propósito, SARA JANE LEITE DE FARIAS é precisa ao destacar a evolução do instituto da
autorização, que passou a englobar atividades sob o regime de direito privado e não
subsumem ao caráter precário dessa modalidade vista sob o direito administrativo:
48

COMPARATO, Fabio Konder. As autorizações de funcionamento de instituições financeiras. In: Direito
público: estudos e pareceres. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 241.
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Entretanto, o que restará evidente é que não se está exclusivamente no
terreno das autorizações clássicas, tidas como atos discricionários; pois,
referido instituto passou a ser adotado como um instrumento viabilizador
da competição, sob a denominação de ‘autorização vinculada’. Torna-se
mister esclarecer que não se trata de nova ‘modalidade’ de autorização ou
ato autorizatário, mas de uma evolução do provimento decorrente do
novo cenário propiciado pelo processo de desestatização, caracterizado
pela prestação de alguns serviços públicos num regime de direito privado,
o qual sobrevive ao lado do regime de direito público, por meio de
concessão e permissão. Significa que a referida autorização, por opção
legal, pode ser discricionária ou vinculada. Aquela, caracteriza-se pela
precariedade, enquanto esta, pela estabilidade.49

MARÇAL JUSTEN FILHO é ainda mais enfático ao dizer que o serviço público não comporta
o instituto da autorização, que é relegada às atividades econômicas em sentido restrito:

Somente se cogita de autorização para certas atividades econômicas em
sentido restrito, cuja relevância subordina seu desempenho à fiscalização
mais ampla e rigorosa do Estado. Havendo serviço público, não é o caso
de outorga de autorização. Sendo outorga de autorização, não existirá
serviço público. Logo e como o art. 21, incs. X a XII, da Constituição
refere-se expressamente tanto à concessão como à autorização a propósito
de certas atividades, tem de concluir-se que elas comportam exploração
sob ambas as modalidades jurídicas.50

Interpretando o texto constitucional, DINORÁ ADELAIDE MUSETTI GROTTI assume posição
de que os serviços elencados no art. 21 comportam atividades econômicas:

Existem três possibilidades para se considerar a referência constitucional
ao regime da ‘autorização’ nos dispositivos acima citados: ou o art. 175
deixou de mencionar a ‘autorização’ entre as modalidades de delegação
de serviços públicos, ao lado da permissão e concessão; ou introduziu-se
erroneamente - por uma insuficiência técnica, no dizer de Celso Antônio
Bandeira de Mello (Curso..., cit., p. 585, nota de rodapé 12) - o regime de
autorização para um serviço público, conflitando com o art. 175; ou,
finalmente, o regime de autorização estaria a demonstrar que alguns dos
serviços elencados nos arts. 21 (incisos XI e XII) e 223 não são públicos,
constituindo atividade econômica, enquanto os demais, sujeitos ao regime
de concessão ou permissão, seriam serviços públicos.51
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ALEXANDRE SANTOS ARAGÃO, analisando o papel das agências reguladoras, é preciso ao
afirmar que elas surgiram para regular não só as atividades essenciais prestadas pelo
Estado mas também aquelas atividades privadas de interesse público exercidas por
particulares:

Nos serviços públicos propriamente ditos a regulação sobre os eventuais
delegatários é em princípio admitida, uma vez que possui caráter interno
e orgânico à própria Administração – o serviço é de sua titularidade. Já
nas atividades regulamentadas sujeitas a autorizações operativas, a
regulação tem natureza externa e não deve ser objeto de extensão
hermenêutica – a atividade não é de titularidade estatal. Há, todavia,
alguns pontos em comum.
(...)
As agências reguladoras de atividades privadas de interesse público têm
em relação às autorizações amplo poder de normatização ao longo do
desenvolvimento
das
atividades
autorizadas,
conformando-as
permanentemente aos objetivos públicos para o setor – às finalidades
estatuídas na lei setorial e às diretrizes do órgão da Administração Central
competente.
O largo poder normativo conferido às agências reguladoras de atividades
privadas de interesse público decorre, não apenas do laconismo e
generalidade dos termos adotados pelas Leis na matéria como também da
própria natureza – funcional e operativa – das autorizações. Ressalva-se,
contudo, que, nos casos em que a autorização não for discricionária, não
pode a agência, por via indireta, transformar a autorização em ato
precário.52

Com efeito, a forte regulação estatal presente nos contratos de compra e venda de energia
elétrica não lhe retira o caráter privado, conforme igualmente atestado por ELENA LANDAU:

Neste sentido, o que se tem é um contrato privado cujo objeto deve ser
regulado tanto no que se refere aos preços, que estão restritos a um teto
legal definido pelo próprio regulador, quanto na adequação do serviço
prestado. No entanto, a regulação não modificaria o regime jurídico
desses contratos, que continuam sendo de direito privado.
(...)
A mesma ambigüidade também está presente quando se analisa a
admissibilidade da intervenção do Poder Público em autorizatárias do
setor. O contrato de compra e venda de energia é um contrato privado,
mas nem por isso é pacífica a conclusão de que não possa haver
ingerência do Poder Público nas suas condições, talvez até mesmo após
sua homologação. Esta intervenção tem sido justificada em decorrência
de princípios como modicidade tarifária, dignidade da pessoa humana e
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supremacia do interesse público, todos ligados ao fato de ser a energia
elétrica um serviço essencial. 53

Resta claro, portanto, que o instituto clássico da autorização ganhou novos contornos,
sendo também aplicável às atividades privadas que necessitam de intensa regulação, como
é o caso da comercialização de energia elétrica em que há o interesse público subjacente.

Nem mesmo a presença da Administração Pública como parte no negócio é determinante
para se chegar ao regime aplicável, se público ou privado. Quem determina o regime
aplicável aos contratos são as relações jurídicas ali entabuladas, conforme já decidiu o
Supremo Tribunal Federal:

1) Contratos da administração. Distinção entre contratos privados da
administração. Somente quanto aos últimos é possível reconhecer à
administração, em princípio, o poder de rescisão unilateral, por motivo de
inexecução das obrigações de concessionário e para satisfação de
interesse coletivo, sujeito o ato a controle ‘a posteriori’ para eventual
satisfação de perdas e danos.
2) Contrato para exploração de hotel e de fontes de águas minerais de
propriedade e lavra do Estado de Santa Catarina, em Caldas da
Imperatriz. Nele não há regras atinentes e custos e tarifas, que
caracterizam a concessão de serviço público: trata-se de arrendamento
complexo, em que as partes estão em pé de igualdade, nem há cláusulas
inequivocamente exorbitantes da disciplina de relações jurídicas privadas,
havendo-se, no contrário, incompatíveis com o poder implícito da
rescisão unilateral, acrescendo, ainda, que não deve ser considerado
serviço público aquele que outro particular pode prestar
independentemente de concessão.
3) Rescisão que não poderia ter sido decretada unilateralmente por
decreto do Poder Executivo. Conhecimento e provimento do recurso
extraordinário, para concessão de segurança.54

No mesmo sentido encontramos posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
1. Nos contratos de compromisso de compra e venda celebrados entre a
Administração e o particular, aquela não participa com supremacia de
poder, devendo a dita relação jurídica reger-se pelas regras do Direito
Privado.
2. Não há que se falar em anulação de contrato, se inocorrente vício
insanável. A falta de regularização e registro de loteamento, objeto de
contrato de compra e venda, não invalida o acordo firmado, uma vez que
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a impossibilidade da prestação é apenas relativa, podendo e devendo ser
sanada pelo Município.55

Desta feita, nos contratos de compra e venda de energia elétrica no ambiente livre de
contratação, a natureza dos contratos é e sempre será privada, independentemente das
partes.

A corroborar esse entendimento, constata-se nesses contratos civis a inexistência de
cláusulas exorbitantes essenciais aos contratos administrativos, conforme preleciona
MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO:

Adotou-se a teoria dos contratos administrativos tal como elaborada no
direito francês, o que abrange a presença das cláusulas exorbitantes (que
abrigam prerrogativas que colocam a Administração em posição de
supremacia sobre o particular), bem como as teorias ligadas ao equilíbrio
econômico-financeiro do contrato (teoria da imprevisão, teoria do fato do
príncipe, teoria do fato da Administração), tudo isso imprimindo a
característica da mutabilidade aos contratos celebrados pela
Administração Pública.56

O que diferencia, portanto, o contrato como privado ou público é primordialmente a
presença de cláusulas exorbitantes neste último. Tanto é assim que HUMBERTO THEODORO
JÚNIOR adverte que “excluídas, porém, as cláusulas exorbitantes, não há diferença
substancial entre os contratos privados, mormente em tema de inadimplemento e suas
consequências.”57

PONTES DE MIRANDA assinala também que os contratos de direito público são regidos por
leis especiais e até os contratos de compra e venda celebrados pelo Estado são raramente
de direito público:

Além das compras-e-vendas de direito civil e das compras-e-vendas de
direito privado, há as compras-e-vendas de direito público, regidas, em
princípio, por leges especiales.
Cumpre ter-se em vista que as compras feitas pelo Estado – pelas
entidades estatais e pelas entidades paraestatais – raramente são de direito
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público. Regras de direito público são apenas, na maioria dos casos, as
que se referem à legitimação ativa da entidade estatal ou paraestatal.
Por vezes, regidas pelo direito privado, há regras de direito público que
têm de ser atendidas quanto à forma e até mesmo quanto ao conteúdo,
sem que com isso se façam de direito público os negócios jurídicos de
compra-e-venda.58

Pelo caráter privado dos contratos de compra e venda de energia elétrica, o Tribunal de
Justiça de São Paulo, inclusive, reservou às respectivas Câmaras de competência privada
para julgar conflito entre comercializadoras de energia elétrica:

CAUTELAR DE ARRESTO VERIFICAÇÃO DE QUE A AÇÃO NÃO
TRAVA DISCUSSÃO SOBRE CONTRATO PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO
CONSUMIDOR FINAL, MAS DE RELAÇÃO DECORRENTE
DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA,
ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS CONSTITUÍDAS PARA EXERCÍCIO DA
ATIVIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA. DISCUTESE, TAMBÉM, A INTERMEDIAÇÃO DE REPASSE DE ENERGIA
ELÉTRICA, INCLUSIVE A LEGITIMIDADE DA CCEE (CÂMARA
DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA), POIS A
QUESTÃO
GIRA
EM
TORNO
DE
UM
CONTRATO
DE COMPRA E VENDA DE DETERMINADA QUANTIDADE DE
MEGA WATTS MENSAIS, CELEBRADO ENTRE DUAS
EMPRESAS DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA EM GRANDE
ESCALA - COMPETÊNCIA RESIDUAL DAS 1ª A 10ª CÂMARAS
DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA
- INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, III, “A’, DA RESOLUÇÃO N°
194/2004 REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.
Nos termos do art. 2º, III, ‘a’, da Resolução nº 194/2004, que disciplinou
a nova competência das Seções do E. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, o presente recurso deverá ser julgado por uma das Câmaras de
Direito Privado, ‘com competência preferencial da atual seção de Direito
Privado Tribunal de Justiça’, quais sejam, da 1ª a 10ª Câmaras. Agravo de
instrumento não conhecido, com determinação. 59

Assim, diante da inexistência de cláusulas exorbitantes e da natureza civil do negócio
entabulado, os contratos de compra e venda de energia elétrica no ambiente livre serão
regidos pelo regime privado.
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5. INTERVENÇÃO ESTATAL
Como se demonstrou, a compra e venda de energia elétrica no ambiente livre de
contratação é de natureza privada, embora seja atividade altamente regulada. Como se trata
de matéria de interesse nacional, a Constituição reservou expressamente à União a
competência para legislar sobre energia (art. 22, IV, CR), pois somente ela tem a visão
plena de todo o setor elétrico e a isenção necessária para conjugar os diversos interesses
que recaem sobre esse bem que é alvo de disputas por todos os entes da federação.

Todavia, lembre-se que a competência legiferante da União em energia não é irrestrita e,
por envolver também atividade econômica estrita, como é o caso da comercialização de
energia elétrica, deve respeitar sempre a livre iniciativa (art. 170, CR), como princípio
constitucional fundamental adstrito à matéria.

Desta forma, qualquer intervenção estatal na formação de preços do mercado de energia
elétrica será considerada anômala, pois comprometerá a sustentabilidade dessa atividade
econômica, em detrimento ao princípio da livre iniciativa. Nesse aspecto, acende a
importância do Poder Judiciário em coibir a ânsia do Estado em interferir nas atividades
econômicas, que não raras vezes foi censura pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do
precedente abaixo:

CONSTITUCIONAL. ECONÔMICO. INTERVENÇÃO ESTATAL NA
ECONOMIA: REGULAMENTAÇÃO E REGULAÇÃO DE SETORES
ECONÔMICOS: NORMAS DE INTERVENÇÃO. LIBERDADE DE
INICIATIVA. CF, art. 1º, IV; art. 170. CF, art. 37, § 6º.
I. - A intervenção estatal na economia, mediante regulamentação e
regulação de setores econômicos, faz-se com respeito aos princípios e
fundamentos da Ordem Econômica. CF, art. 170. O princípio da livre
iniciativa é fundamento da República e da Ordem econômica: CF, art. 1º,
IV; art. 170.
II. - Fixação de preços em valores abaixo da realidade e em
desconformidade com a legislação aplicável ao setor: empecilho ao livre
exercício da atividade econômica, com desrespeito ao princípio da livre
iniciativa.
III. - Contrato celebrado com instituição privada para o estabelecimento
de levantamentos que serviriam de embasamento para a fixação dos
preços, nos termos da lei. Todavia, a fixação dos preços acabou realizada
em valores inferiores. Essa conduta gerou danos patrimoniais ao agente
econômico, vale dizer, à recorrente: obrigação de indenizar por parte do
poder público. CF, art. 37, § 6º.
IV. - Prejuízos apurados na instância ordinária, inclusive mediante perícia
técnica.

54

V. - RE conhecido e provido.60

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal censurou a tentativa estatal de interferir na
formação de preços de atividade econômica, por se tratar de medida coercitiva que atenta
contra os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, verbis:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
2. Lei 10.248/93, do Estado do Paraná, que obriga os estabelecimentos
que comercializem Gás Liquefeito de Petróleo - GLP a pesarem, à vista
do consumidor, os botijões ou cilindros entregues ou recebidos para
substituição, com abatimento proporcional do preço do produto ante a
eventual verificação de diferença a menor entre o conteúdo e a
quantidade líquida especificada no recipiente.
3. Inconstitucionalidade formal, por ofensa à competência privativa da
União para legislar sobre o tema (CF/88, arts. 22, IV, 238).
4. Violação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade das leis
restritivas de direitos.
5. Ação julgada procedente.61

Caso emblemático no setor de energia elétrica foi a tentativa da ANEEL de impor a
redução forçada nos preços de contratos pactuados livremente, intervindo na função
econômica do contrato, que mereceu censura pelo Poder Judiciário:

Ademais, reputo que a condição imposta pela ANEEL à aprovação
do antes mencionado contrato de compra e venda contido no Ofício
696/2003 – SFF/ANEEL (fls. 123/124) – ajuste das cláusulas
financeiras a um valor-teto – atenta contra o art. 10 da Lei
9648/1998, vazado nessas letras, verbis:
‘Art. 10. Passa a ser de livre negociação a compra e venda de
energia elétrica entre concessionários, permissionários e
autorizados, (...)’62
Essa decisão foi posteriormente reformada por sentença, alegando que o princípio da
modicidade tarifária impõe aos concessionários a contratação de energia elétrica pelos
melhores preços:

Do princípio da modicidade tarifária decorre a imposição
elementar, prevista inclusive nos contratos de outorga de energia,
de que é dever da distribuidora (no caso a CERJ) buscar o melhor
60
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preço na compra de energia no mercado. Não haveria como ser
diferente, visto que os custos dessa compra são repassados à tarifa
de fornecimento de energia paga pelo consumidor cativo. Nesse
contexto, se a distribuidora compra energia por preço irracional,
superior à média usual praticada no mercado, prejudicado será o
consumidor, que verá o custo desse malsucedido negócio impactar
as tarifas de energia.
À ANEEL, entidade reguladora do serviço de energia, compete
fiscalizar esse dever e zelar pela observância do princípio da
modicidade, o que, no caso, ocorreu quando da análise e
homologação do contrato bilateral objeto destes autos.
(...)
Pelo que verifica dos dispositivos legais sublinhados, não apenas há
a possibilidade como existe antes o dever da ANEEL de auditar e
corrigir preços de contratos de compra de energia destoantes
daqueles praticados no mercado. A livre negociação da compra e
venda de energia não confere um cheque em branco para os
contratantes, mesmo porque do contrário não haveria a necessidade
de prévia anuência da Agência Reguladora. O princípio da
modicidade, no fundo, conforma os contratos bilaterais e indica que
o regime não é tão livre quanto parece. Os preços devem ser
médios e razoáveis, considerado o contexto do mercado, da compra
e dos agentes envolvidos.63
Ao prevalecer tal entendimento, um contrato de longo prazo que se mostrou razoável,
considerando os preços praticados desde então, não seguiu adiante, em razão do
entendimento de uma das Partes de que aquele ato da ANEEL alterou as condições
econômico-financeiras, culminado com a sua rescisão.

Note-se que a comercialização de energia elétrica está dividida entre o setor público, nos
casos dos contratos regulados, e o privado, nos casos dos contratos de compra e venda de
energia elétrica.

Assim, a lei que dispor sobre política tarifária (art. 175, § único, III, CR), regulamentando
os serviços públicos de energia elétrica, poderá atingir indiretamente os contratos privados,
que compartilham um mesmo bem, a energia elétrica.

A atividade legislativa deverá, então, prever eventuais eventos danosos ao setor privado
com as medidas a serem eventualmente implementadas, de modo a adequar os diversos
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interesses imbrincados desses dois setores, reforçando o papel regulamentador do Estado
na forma do art. 174, da Constituição da República:

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o
Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e
planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo
para o setor privado.

Nesse aspecto, faz-se necessária uma calibração constante entre competição e coordenação,
cuja equação é de difícil equilíbrio conforme destacado pela doutrina:

Por se tratar de uma indústria de rede na qual é indispensável que seja
permanentemente mantido o equilíbrio elétrico do sistema, a introdução
da concorrência na ISE [indústria de suprimento de eletricidade] não é
tarefa simples. De fato, são muito significativos os benefícios da
operação coordenada tanto da operação quanto do planejamento da
expansão. Como a introdução da concorrência necessariamente exige a
redução das atividades coordenadas, é preciso avaliar em que medida os
potenciais ganhos de eficiência econômica, derivados da competição,
suplantam os benefícios da coordenação. Em outras palavras, o trade-off
entre competição e coordenação deve ser cuidadosamente analisado ao
desenhar a nova organização do mercado elétrico.64

Deve-se, pois, buscar sempre um ambiente de diálogo franco entre o Estado e a iniciativa
privada, conjugando esforços em prol do setor elétrico, reafirmando a autonomia
necessária à agência reguladora, evitando-se intervenções anômalas do governo, bem como
a pressão da iniciativa privada com interesses específicos.

6. VANTAGENS DA CODIFICAÇÃO

O processo legislativo é disciplinado pelo art. 59 da Constituição Federal e compreende a
elaboração de emendas à Constituição; leis complementares; leis ordinárias; leis delegadas;
medidas provisórias; decretos legislativos, e resoluções.

Como se vê, a Constituição não previu formalmente a elaboração de Códigos no âmbito do
processo legislativo, obedecendo tais diplomas ao trâmite de leis complementares ou

64

ARAÚJO, João Lizardo e OLIVEIRA, Adilson de (Orgs.). Diálogos de energia: reflexões sobre a última
década, 1994-2004. Rio de Janeiro: 7Letras, 2005, p. 229.

57

ordinárias, com a ressalva de que os projetos de Código não serão submetidos ao regime de
urgência (parágrafo 4º, artigo 64 da Constituição Federal).

Nessa linha, MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO destaca a necessidade de uma maior
maturação no processo legislativo daqueles diplomas que pretendem sistematizar um ramo
do direito:

Deve-se ter por projeto de codificação, como tal excluído do
procedimento acelerado, não apenas o que for chamado de código por seu
iniciador, mas todo aquele que objetivamente tiver o caráter de código.
Ou seja, qualquer projeto que vise a disciplinar sistematicamente um
ramo do direito por inteiro, conquanto receba outro nome, como lei geral,
normas gerais, ou outro qualquer. 65

Por código entende-se a sistematização de um ramo do direito, conforme arguta lição de
TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR:

Conjuntos de normas estabelecidos por lei. Às vezes esta vem separada
do código, num diploma especial (lei que estatui o código tal), às vezes
ambos estão contidos no mesmo diploma. O que caracteriza o Código é a
regulação unitária de um ramo do direito, estabelecendo-se para ele uma
disciplina fundamental, atendendo-se a critérios técnicos não
necessariamente lógicos, mas tópicos.66

A Lei Complementar nº 95, de 25 de fevereiro de 1998, que regulamenta o art. 59 da
Constituição Federal, dispõe em seu art. 7º, inciso I, que cada lei tratará de um único
objeto, com exceção das codificações. Assim, conferiu-se às codificações a possibilidade
de serem abordados diferentes objetos.

A necessidade de codificação, segundo preleciona CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, é a de
se estabelecer uma organicidade entre relações jurídicas de natureza singular:
Codificar o direito é coordenar as regras pertinentes às relações jurídicas
de uma só natureza, criando um corpo de princípios dotados de unidade e
deduzidos sistematicamente. É o que se observa no CC, CP, nos Códigos
de Processo. Somente aos monumentos revestidos dessas qualidades
fundamentais, coordenadores de regras jurídicas sob a dominação de uma
65
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idéia de estruturação científica, é que se pode com propriedade
denominar Códigos. Falta adequação nominal àqueles diplomas que
tratam de um assunto isolado e especial sem a idéia superior de
codificação. Não podem com justeza ser considerados como Códigos,
muito embora assim se apelidem. É inexata a expressão para designar a
legislação especial sobre águas e minas (‘Código de Águas’, ‘Código de
Minas’), para denominar as regras regulamentares de caça ou de pesca
(‘Código de Caça’, Código de Pesca’), para indicar os preceitos
específicos de trânsito dos veículos motorizados e o tráfego pelas estradas
(‘CNT’). São leis especiais, cujo objetivo é a disciplina de um setor
isolado de atividade, que só por eufemismo mal empregado recebem
aqueles nomes pomposos. Não há que cogitar de Código onde falta o
espírito de sistema e dedução específica e harmônica de princípios67.

Nessa medida, pode-se considerar o direito da energia como ramo autônomo, com
conceitos e métodos próprios, cuja disciplina em diploma único facilitaria sua
compreensão, com maior celeridade na resolução de conflitos nesse campo, uma vez que
unidos leis e princípios que regeriam esse sistema, em prol da segurança jurídica almejada.
O direito da energia, conforme distinção de WÁLTER T. ÁLVARES, é o “ramo da ciência
jurídica que estuda as relações jurídicas pertinentes à disciplina da utilização de resultantes
tecnológicas de energia, com repercussão econômica”68, e sua autonomia decorre do
caráter peculiar que a energia elétrica adquire dentro das relações jurídicas, permeando o
público e o privado, com normas e procedimentos específicos, cuja análise categorizada,
enalteceria esse ramo do direito que carece de estudos aprofundados, evitando-se
interferências externas diante da aplicação sistemática do direito posto.

Especificamente no setor de energia elétrica há muitas leis esparsas e muitas delas em
desuso, que dificultam uma análise sistemática dos operadores do direito e, pois, a
compreensão global desse ramo jurídico, com normas muitas vezes até conflitantes.

Uma medida salutar no intuito de reunir as principais normas do setor elétrico foi o Projeto
de Lei n.º 4.035, de 200869, de autoria do Deputado Arnaldo Jardim, que propôs uma
consolidação das normas do setor elétrico em um código de 233 artigos, elaborado em
conjunto com especialistas do setor elétrico, simplificando a legislação setorial com a
67
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reunião de cerca de 250 diplomas legais analisados em uma só carta. Atualmente o Projeto
de Lei nº 4.035, de 2008, encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania, com parecer favorável do Grupo de Trabalho para Consolidação das Leis.

Com efeito, a codificação em um sistema regido por normas esparsas é medida salutar, de
modo que a reunião facilita sua compreensão e aplicação, em prol de uma maior e mais
efetiva segurança jurídica em um ramo do direito em que as relações jurídicas são
dinâmicas por natureza.

7. AGENTES DA CCEE

O art. 11 da Convenção de Comercialização de Energia Elétrica define que a CCEE “será
integrada por titulares de concessão, permissão, autorização ou detentores de registro,
vinculados aos serviços e às instalações de energia elétrica, e pelos consumidores livres e
especiais.”

O § 1º desse mesmo art. 11 da Convenção define os agentes que tem participação
obrigatória na CCE, sendo aqueles constantes de seus incisos:
I – os concessionários, permissionários ou autorizados de geração que
possuam central geradora com capacidade instalada igual ou superior a
50 MW;
II – os autorizados para importação ou exportação de energia elétrica com
intercâmbio igual ou superior a 50 MW;
III – os concessionários, permissionários ou autorizados de serviços e
instalações de distribuição de energia elétrica cujo volume
comercializado seja igual ou superior a 500 GWh/ano, referido ao ano
anterior;
IV – os concessionários, permissionários ou autorizados de serviços e
instalações de distribuição de energia elétrica cujo volume
comercializado seja inferior a 500 GWh/ano, referido ao ano anterior,
quando não adquirirem a totalidade da energia de supridor com tarifa
regulada;
V – os autorizados de comercialização de energia elétrica, cujo volume
comercializado seja igual ou superior a 500 GWh/ano, referido ao ano
anterior; e
VI - os consumidores livres e os consumidores especiais;

Abaixo identificaremos cada um dos possíveis agentes da CCEE que podem comercializar
energia elétrica livremente.
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7.1 AGENTES DE GERAÇÃO

7.1.1. Centrais Geradoras Hidrelétricas

As Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGH) são consideradas mini usinas, cuja potência
não ultrapasse 1 Megawatt (1 MW), tem capacidade instalada de 188,7MW, somando a
capacidade das 331 hoje existentes.70

As Centrais Geradoras Hidrelétricas são incentivadas pelo Governo Federal, por meio de
descontos nas tarifas de transmissão e de distribuição, nos termos da Resolução Normativa
n.º 243, de 19 de dezembro de 2006, em atenção ao Decreto n.º 4.541, de 23 de dezembro
de 2002.

Nos termos do art. 5º do Decreto n.º 2003, de 10 de setembro de 2006, tais
empreendimentos independem de concessão ou autorização, sendo somente necessária a
comunicação à ANEEL para registro, nos termos da Resolução ANEEL n.º 395, de 4 de
dezembro de 1998.

Nesse cadastro para implantação de nova Central Geradora Hidrelétrica deverá informar a
destinação da energia a ser produzida, se será para fins de uso exclusivo ou se será para
fins de comercialização.

7.1.2. Usinas Eolioelétricas

As usinas eólicas inserem-se no âmbito das energias renováveis, com forte crescimento em
sua produção nas últimas décadas, com crescimento de 24,3% em 2011 em comparação ao
ano anterior.
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A energia eólica provém da captura da energia cinética dos ventos em energia cinética de
rotação das turbinas eólicas, conhecidas também por aerogeradores, que a transformam em
eletricidade.

Sua intensificação ocorreu após a crise internacional do petróleo na década de 1970, com
intensificação nos investimentos nessa área com a finalidade de se promover sua utilização
em escala comercial, tendo sido instalada a primeira turbina eólica para fornecimento à
rede elétrica pública em 1976 da Dinamarca.

De lá pra cá, a produção de energia eólica vem crescendo exponencialmente com incentivo
a sua produção no mundo todo, por ser considerada renovável, tendo atualmente 30 mil
turbinas eólicas em operação.

Diante do avanço tecnológico e investimentos maciços nessa área, a energia eólica vem
sendo barateada, mas sua produção em grandes escalas tem encontrado resistência devido a
necessidade de desmatamento de grandes áreas com condições climáticas favoráveis e à
poluição sonora e visual dessas turbinas.

Para esses eliminar esses entraves sócio-ambientais, tem-se investido na construção de
parques eólicos off-shore, com a instalação das turbinas em alto-mar, mas ainda com alto
custo de transmissão.

No Brasil, a energia eólica está concentrada no Nordeste e tem caráter complementar à
energia hidroelétrica, na medida em que o pico de produção da energia eólica ocorre
justamente no período em que há menor disponibilidade hídrica.

A energia de fonte eólica faz parte do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas
(PROINFA) e tem despertado cada vez mais o interesse dos empreendedores para esse
segmento.
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Atualmente estão em operação 93 usinas eólicas, com capacidade instalada de
2.044.538,20 kW, sendo em sua grande maioria cadastrados como Produtores
Independentes de Energia.71

A regulamentação das usinas eólicas está prevista na Resolução Normativa ANEEL n.º
391, de 15 de dezembro de 2009, e a outorga será mediante ato autorizativo.

Já para o registro de centrais geradoras com capacidade instalada reduzida, com potência
igual ou inferior a 5.000 kW, deverá ser apenas comunicada à ANEEL (art. 19), sendo
assegurada a comercialização de energia e o livre acesso às instalações de distribuição e de
transmissão (art. 20).

Também os autoprodutores estão autorizados a comercializar os seus excedentes de
energia na forma do inciso IV, do art. 26, da Lei n.º 9.427, de 26 de dezembro de 1996 (art.
18).

7.1.3. Pequenas Centrais Hidrelétricas

As Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) são aqueles geradores que exploram potenciais
hidrelétricos, com potência superior a 1.000 kW e igual ou inferior a 30.000 kW, destinado
a produção independente, autoprodução ou produção independente autônoma.

Sua previsão e regulamentação está prevista na Resolução ANEEL n.º 652, de 9 de
dezembro de 2003. Elas são instaladas, geralmente, em rios de pequeno e médio portes e,
portanto, causam menores impactos ambientais.

Em virtude da crescente demanda por energia limpa e sustentável, as PCH’s são
incentivadas pelo Governo Federal, que as isentam do pagamento da tarifa da tarifa de
Compensação Financeira pelo Uso dos Recursos Hídricos (CFURH)72 e encargo de
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Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)73; e conta ainda com desconto de 50% de isenção na
Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), sendo esse desconto estendido também
para os consumidores74.
Atualmente, as PCH’s são dispensadas de licitação para obter a respectiva outorga,
bastando o empreendedor ter autorização da ANEEL, feita com base na Resolução
Normativa n.º 343, de 9 de dezembro de 2008.
No que se refere à comercialização, a energia proveniente de uma PCH pode ser vendida
aos consumidores especiais, sob a rubrica de energia incentivada75. Existe, ainda, a
possibilidade de vender essa energia produzida para comercializadores, que poderão
repassar esses descontos tarifários aos consumidores finais.

7.1.4. Central Geradora Solar Fotovoltaica

Está cada vez mais presente no cotidiano o aproveitamento da energia solar sob vários
aspectos, notadamente em relação à iluminação natural e aquecimento, por meio de
construções sustentáveis, de modo a economizar energia elétrica.
Em que pese o aumento significativo na aplicação residencial do uso da energia solar, por
meio de coletores e, ainda, forte entrada comercial de concentradores que transforma a
energia solar em vapor obtendo energia mecânica captada por turbinas, sua utilização em
grande escala ainda se mostra bastante tímida.
Para fins de comercialização, a energia solar é captada diretamente por meio de
semicondutores, que são chamadas de células solares, gerando energia fotovoltaica. O alto
custo dessas células solares é que impedem o crescimento da produção desse tipo de
energia, mas, em contrapartida, crescem os investimentos em tecnologia para reduzir os
73
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custos de produção. Além do alto custo, é necessária a desapropriação de extensas áreas
para captação da energia solar, o que é outro fator impeditivo.
Atualmente existe apenas uma Central Geradora Solar Fotovoltaica em operação, no
município de Nova Mamoré em Rondônia, com capacidade nominal de 20,48 kW,
conforme despacho de autorização n.º 335, de 4 de junho de 2001.
Com arrimo no Programa de Desenvolvimento Energético de Estados e Municípios –
PRODEEM, instituído pelo Governo Federal, por meio do Decreto s/n de 27 de dezembro
de 1994, a energia fotovoltaica vem ganhando espaço, mas ainda carente de política
pública específica para sua expansão em nível comercial.

7.1.5. Usinas Hidrelétricas

A energia hidráulica é hoje responsável por cerca de 20% de toda a energia elétrica gerada
em todo o mundo. No Brasil, país abundante em rios de planalto, a energia hidráulica
representa cerca de 90% de toda a eletricidade produzida. 76

Em que pese as fortes restrições socioeconômicas e ambientais, o Brasil continua
expandindo a geração elétrica de origem hídrica, como é o caso das usinas de Belo Monte,
Jirau e de Santo Antônio, que são projetos de grande porte e apesar do alto custo de
transmissão e dos impactos negativos, trarão desenvolvimento regional com as medidas
compensatórias, levadas em conta no âmbito das políticas energéticas, além da grande
quantidade de eletricidade gerada que esses empreendimentos proporcionam.

A usina de Belo Monte, em construção no Pará e com previsão de entrega para 2017,
contribuirá com mais de 11,2 MW de energia para o sistema, enquanto que as usinas de
Jirau, já concluída, e de Santo Antônio, com previsão de conclusão para 2015, ambas no
Rio Madeira, em Rondônia, contribuirão com quase 7 MW de energia para o sistema.77

As usinas hidrelétricas participam de leilão para outorga e concessão de bem público para
exploração de aproveitamento hidrelétrico, com posterior venda de energia elétrica em
76
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leilões públicos promovidos pela ANEEL, pactuando contratos de compra e venda de
energia elétrica em ambiente regulado (CCEAR), nos termos pré-definidos já nos editais
de licitação desses empreendimentos.

Assim, os vencedores do leilão de outorga desses empreendimentos de geração de energia
hidráulica são obrigados a pactuar contratos de compra e venda de energia em ambiente
regulado, cujos recursos financiarão tais projetos, com prazos de entrega futura da energia
já pré-determinados conforme o cronograma definido em edital.

A esses mesmos contratantes vencedores do leilão de outorga, são-lhes facultados a venda
de energia elétrica em ambiente livre, da energia produzida que exceder à garantia física78
daquela usina, nos termos do próprio modelo de CCEAR constante das minutas dos editais
de licitação:

O VENDEDOR terá a opção, a seu exclusivo critério, a partir da entrada
em operação comercial da USINA, de comercializar com quaisquer
AGENTES, no Ambiente de Contratação Livre – ACL, no MERCADO
DE CURTO PRAZO ou, se aplicável, em leilões para compra de
ENERGIA, a ENERGIA correspondente à parcela de GARANTIA
FÍSICA não comprometida com os contratos de venda celebrados.79

É possível também aos agentes vendedores, que se sagraram vencedores da licitação,
vender a energia elétrica produzida antes da entrada em operação comercial das respectivas
unidades geradoras, conforme previsão expressa constante também no modelo de CCEAR
das minutas dos editais de licitação:

Os montantes de ENERGIA ELÉTRICA produzidos antes da entrada em
operação comercial pelas unidades geradoras do VENDEDOR, inclusive
durante os testes de comissionamento, não integrarão a ENERGIA
CONTRATADA e respectiva POTÊNCIA ASSOCIADA e serão
comercializados pelo VENDEDOR conforme condições previstas nas
REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO.
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Em suma, somente poderão ser comercializados livremente os montantes de energia
elétrica provenientes de usinas hidrelétricas (i) que excedam a garantia física do
empreendimento ou (ii) que são gerados antes da data de entrada em operação comercial
do empreendimento prevista contratualmente.

7.1.6. Usinas Termelétricas

A geração termoelétrica consiste na obtenção de energia elétrica por meio da combustão,
principalmente, do carvão mineral, de derivados de petróleo e de gás natural. Essa energia
é considerada poluente, na medida em que a queima desses combustíveis produz uma série
de resíduos tóxicos, que são lançados na natureza.

Além do caráter poluente, a escassez desses combustíveis torna essa energia muito mais
cara em relação às outras disponíveis, sendo considerada uma energia de reserva e
acionada sua produção somente em épocas de escassez hidrológica.

Por outro lado, as usinas termelétricas são empreendimentos que exigem um prazo menor
para entrada em operação comercial e são próximas às unidades consumidoras, que
favorecem sua expansão em um cenário de crescimento econômico, como medida
emergencial para atendimento à demanda crescente de consumo.

Diante da falta de planejamento e pela opção governamental da construção de usinas a fio
d’água sem reservatório, por pressões ambientais, verificamos no início de 2013 uma
redução no nível dos reservatórios sendo necessário o acionamento das usinas
termelétricas, que estavam descontratadas, ocasionando instabilidade no setor.

Via de regra, em razão do alto custo dessa energia, os contratos celebrados pelas
termelétricas são celebrados em ambiente regulado com as distribuidoras na modalidade
por disponibilidade, com o dever de entregar energia somente quando acionadas e, de
modo geral, em pequenas quantidades.

Em momentos de escassez de energia hidráulica que ultrapassam as expectativas das
distribuidoras, como ocorrido no início do ano de 2013, as termelétricas produzem energia
em sua capacidade máxima por ordem do ONS, que vai além daquela energia pré67

contratada, onerando o sistema como um todo que deve arcar com o pagamento dessa
energia extra mais cara.

Como essa energia é economicamente menos vantajosa, os agentes compradores não a
preveem em seu portfólio e quando instados a comprar, alegam desequilíbrio econômicofinanceiro do contrato ou motivo de força maior, na tentativa de repasse ao consumidor
final, como veremos em capítulo específico.

7.1.7. Usinas Nucleares

A energia nuclear é obtida através da fissura do átomo de urânio, que gera calor de modo a
aquecer a água existente nos reatores, liberando vapor que movimentará as turbinas.

A produção de energia nuclear é constantemente alvo de protestos, principalmente de
caráter ambiental, em virtude do alto risco de contaminação em caso de vazamento e pelo
descarte do lixo nuclear.

Por outro lado, a abundância de urânio traz ao sistema energético uma maior confiabilidade
pela garantia de suprimento e, ainda, é ela considerada energia limpa em razão do baixo
nível de emissão de poluentes dessas usinas na produção de energia. Por isso, a expansão
ou restrição da energia nuclear está sempre na pauta governamental.

No Brasil, a opção pela construção das Usinas Angra I, II e II surgiu da necessidade de
complementação térmica para abastecimento do Estado do Rio de Janeiro, hoje dependente
dessa fonte de energia. As Usinas de Angra I e II são hoje responsáveis por quase 50% do
abastecimento do Estado do Rio de Janeiro. Com a entrega da Usina Angra II prevista para
2018, acredita-se que 50% do consumo do Estado do Rio de Janeiro será feito abastecido
por energia nuclear80.

Pelas regras vigentes, a energia proveniente das usinas termonucleares é comercializada
por meio da estatal Eletronuclear, cujo regramento de comercialização segue o Decreto n.º
4.550, de 2002, com regulamentação específica a ser expedida pelo poder concedente nos
80

Nesse sentido: http://www.eletronuclear.gov.br/AEmpresa/CentralNuclear/Angra3.aspx. Acesso em
28.12.2014.
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termos do art. 29 do Decreto 2.655, de 1998, sendo atualmente comprada
compulsoriamente pelas distribuidoras, nos termos do art. 13, III, letra ‘e’, do Decreto
5.163, de 2004, com redação dada pelo Decreto 7.805, de 2012.

Ainda, os artigos 10, § 3º, da Lei n.º 9.648, de 1998 e 27, § 3º, da Lei n.º 10.438, de 2002,
proíbem a comercialização da energia proveniente da Eletronuclear no ambiente livre de
contratação, respectivamente:

Art. 10. Passa a ser de livre negociação a compra e venda de energia
elétrica entre concessionários, permissionários e autorizados, observados
os seguintes prazos e demais condições de transição: [...]
§ 3º O disposto neste artigo não se aplica à comercialização de energia
elétrica gerada pela ITAIPU Binacional e pela Eletrobrás Termonuclear
S/A - Eletronuclear.
Art. 27. As concessionárias e autorizadas de geração sob controle federal,
estadual e municipal poderão comercializar energia elétrica na forma
prevista nos arts. 1º e 2º da Medida Provisória n.º 144, de 11 de dezembro
de 2003. [...]
§ 3º O disposto neste artigo não se aplica à Itaipu Binacional e à
Eletronuclear.

Ocorre que, pela Constituição (art. 21, XXIII, ‘b’, CR), é permitida a comercialização e a
utilização de radioisótopos para atividades industriais, dentre elas a indústria de geração.
Inclusive, o art. 10 da Lei n.º 6.189 de 16 de dezembro de 1974, com redação dada pela Lei
n.º 7.781, de 1989, confere também às concessionárias competência para construção e
operação de usinas nucleoelétricas mediante autorização:

Art. 10. A autorização para a construção e operação de usinas
nucleoelétricas será dada, exclusivamente, à Centrais Elétricas Brasileiras
S.A. - ELETROBRÁS e a concessionárias de serviços de energia elétrica,
mediante ato do Poder Executivo, previamente ouvidos os órgãos
competentes.

Assim, uma vez inexistente regramento específico para comercialização de energia de
fonte nuclear proveniente de concessionária de serviços de energia elétrica, essa
comercialização deverá observar a mesma disciplina aplicável às demais fontes de energia,
sendo possível sua comercialização em ambos os ambientes, tanto no mercado livre de
energia elétrica quanto no ambiente regulado.
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7.2. AGENTES DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO

Para aumentar a competitividade no setor de energia elétrica, a cadeia produtiva foi
segmentada em geração, transmissão, distribuição e comercialização, vedando-se a
participação de um agente em mais de um segmento.

A segregação dessas atividades foi implementada a partir do art. 8º da Lei nº 10.848, de 15
de março de 2004, que alterou o art. 4º da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, no intuito de
garantir maior controle de cada concessão, conforme descrito na Exposição de Motivos:

Preservar a identidade de cada concessão, evitando a contaminação na
formação dos custos e da base de remuneração da atividade de serviço
público, permitindo a aferição do equilíbrio econômico-financeiro de
cada concessão, ensejando a transparência da gestão e permitindo ao
mercado e à sociedade o pleno conhecimento dos resultados da
concessão.81

A partir dessa Lei nº 10.848 de 2004, as distribuidoras, que até então atuavam em mais de
um segmento, iniciaram um amplo processo de desverticalização, com a reestruturação
societária das referidas companhias de modo separar suas participações em
empreendimentos de geração, transmissão e comercialização de energia.

Os agentes de distribuição e de transmissão são prestadores de serviço público, que detêm
a concessão para explorar tais atividades pelo período vigente da concessão e são
remuneradas via tarifa.

As distribuidoras e os agentes de transmissão atuam em monopólios naturais, operando
com exclusividade em determinada área ou trecho da concessão, para compensar os
elevadíssimos custos iniciais, o que demanda forte regulação do Poder Público, para coibir
e corrigir eventuais falhas na formação dos preços.

Com o surgimento do segmento de comercialização, as distribuidoras que operavam com
ínfima competição, apenas quando suas tarifas são ajustadas com base em outras

81

Exposição de Motivos n.º 00095/MME referente à Medida Provisória n.º 144, de 11 de dezembro de 2003,
convertida posteriormente na Lei n.º 10.848/04.
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concessionárias similares (yardstick competition82), tiveram forte queda nos respectivos
mercados consumidores, com a migração de indústrias de grande porte para o mercado
livre, sem qualquer compensação tarifária, em atenção ao § 5º do art. 15 da Lei nº 9.074, de
7 de julho de 1995: “§ 5º O exercício da opção pelo consumidor não poderá resultar em aumento
tarifário para os consumidores remanescentes da concessionária de serviços públicos de energia
elétrica que haja perdido mercado.”

Assim, instituiu-se a competição entre o mercado livre e mercado regulado, que não tem
interesse em reduzir seu mercado consumidor.

No segmento de transmissão, que a competitividade é nula por questão físico-estrutural,
garantiu-se legalmente o acesso livre ao sistema, garantindo ao consumidor a livre escolha
de seu fornecedor, como veremos adiante.

Os consumidores livres têm a garantia legal do livre acesso aos sistemas de transmissão de
concessionário ou permissionário de serviço público de energia elétrica, compreendendo o
uso e a conexão, mediante o ressarcimento dos custos incorridos pelo acesso e transporte.
Nesse sentido é o art. 2º do Decreto n.º 2.655, de 1998:

Art 2º As atividades de geração e de comercialização de energia elétrica,
inclusive sua importação e exportação, deverão ser exercidas em caráter
competitivo, assegurado aos agentes econômicos interessados livre
acesso aos sistemas de transmissão e distribuição, mediante o pagamento
dos encargos correspondentes e nas condições gerais estabelecidas pela
ANEEL.

Para tanto, os interessados deverão promover o acesso às linhas de transmissão e de
distribuição mediante a celebração de contratatos específicos (CUSD – Contrato de Uso do
Sistema de Distribuição e CUST - Contrato de Uso do Sistema de Transmissão), conforme
art. 9º e parágrafo único da Lei n.º 9.648, de 1998:

Art. 9º Para todos os efeitos legais, a compra e venda de energia elétrica
entre concessionários ou autorizados, deve ser contratada separadamente
do acesso e uso dos sistemas de transmissão e distribuição.

82

Método de avaliação de custos das empresas que o regulador se utiliza para definir o valor de custos
eficientes para cada empresa, com base nas observações de outras empresas similares.
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Parágrafo único. Cabe à ANEEL regular as tarifas e estabelecer as
condições gerais de contratação do acesso e uso dos sistemas de
transmissão e de distribuição de energia elétrica por concessionário,
permissionário e autorizado, bem como pelos consumidores de que
tratam os arts. 15 e 16 da Lei n.º 9.074, de 1995.

Essa medida visa a estimular a competição nos segmentos de geração e comercialização de
energia elétrica, com o acesso dos produtores independentes e autoprodutores de energia
elétrica ao sistema em iguais condições, assegurando aos consumidores livres a escolha
isenta de seu fornecedor, independentemente de sua localização no sistema elétrico
interligado.

As condições gerais de contratação do acesso aos sistemas de transmissão de energia
elétrica estão previstas na Resolução ANEEL n.º 281, de 1º de outubro de 1999, que
disciplinam precisamente os procedimentos de acesso, as relações contratuais e os
respectivos encargos incidentes.

7.3. AGENTES DE COMERCIALIZAÇÃO

Na atual sistemática do mercado livre de energia, os agentes de comercialização são
aqueles geradores que negociam a própria energia ou seu respectivo lastro e propriamente
os comercializadores que são autorizados a comercializar energia de terceiros.

No âmbito

da

CCEE, são

considerados

agentes

de

comercialização os

(i)

comercializadores, (ii) os detentores de autorização para importar e exportar energia
elétrica; (iii) produtores independentes; (iv) concessionários e permissionários de serviços
públicos de distribuição; (v) concessionários de geração (art. 3º da Res. ANEEL nº 265, de
13 de agosto de 1998).

Assim, todos os agentes do setor elétrico podem comercializar energia livremente, já
contemplando, inclusive, no ato de outorga essa modalidade, a exceção do agente de
transmissão que é impedido de atuar nesse segmento, de modo a garantir tratamento
uniforme a todos os agentes econômicos.
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7.4. IMPORTADORES E EXPORTADORES

O intercâmbio internacional de energia com o Brasil é realizado hoje de forma residual,
por meio da celebração de contratos de fornecimento energia interruptiva, sendo vedado a
contratação de energia firme, ainda que de curto prazo.

Essa limitação de contratação visa a não prejudicar os agentes nacionais com a elevação de
custos e o desabastecimento do mercado interno.

Esse intercâmbio pode ser realizado pelas termelétricas que não vem sendo utilizadas pelo
SIN e pelas hidrelétricas com energia vertida turbinável que não fora alocada ao SIN.

Atualmente, o Brasil comercializa energia com a Argentina, Uruguai, Paraguai e
Venezuela. Como o escoamento dessa energia comercializada ocorre geralmente por linha
única de transmissão entre os agentes importadores e exportadores desses países e decorre
da necessidade temporária de cada País, a contratação é feita por chamada pública no
âmbito da CCEE, sob condições específicas de cada certame com acordo prévio entre os
Países signatários.
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CAPÍTULO III
COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA
Os contratos de comercialização de energia elétrica são divididos, em princípio, em duas
grandes categorias, nos termos do § 1º, do art. 1º, da Lei n.º 10.848, de 15 de março de
200483, quais sejam, o Contrato de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente
Regulado – CCEAR e o Contrato de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente de
Contratação Livre – CCEAL.

O

CCEAL,

objeto

do

presente

estudo,

é

aquele

reservado

aos

geradores,

comercializadores, importadores de energia e aos chamados grandes consumidores, nos
termos do § 3º do art. 1º da Lei n.º 10.848, de 2004:

§ 3º A contratação livre dar-se-á nos termos do art. 10 da Lei nº 9.648, de 27 de
maio de 1998, mediante operações de compra e venda de energia elétrica
envolvendo os agentes concessionários e autorizados de geração,
comercializadores e importadores de energia elétrica e os consumidores que
atendam às condições previstas nos arts. 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de
1995, com a redação dada por esta Lei.

Nesse contrato, os agentes pactuarão livremente os montantes e os preços de energia
elétrica, elaborando o respectivo instrumento particular de compra e venda de energia, a
ser registrado e liquidado na CCEE.

8. NATUREZA CONTRATUAL: COMPRA E VENDA
O contrato de compra e venda é definido por EDUARDO ESPÍNOLA como o “contrato pelo
qual uma pessoa se obriga a transferir o domínio de uma coisa a outra pessoa, a qual, por
sua vez se obriga, como contra-prestação, a pagar-lhe certo preço em dinheiro”84.

M. I. CARVALHO

DE

MENDONÇA diz que compra e venda “é o contrato sinalagmático,

consensual e comutativo, em que alguém se obriga a transferir a outrem a propriedade de
“§ 1º. A comercialização de que trata este artigo será realizada nos ambientes de contratação regulada e de
contratação livre.”
83

84

ESPÍNOLA, Eduardo. Dos contratos nominados do direito civil brasileiro. Campinas: Bookseller, 2002, p.
31.
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uma coisa qualquer, mediante a contraprestação de um preço em dinheiro ou em valor
equitativo.”85

No direito brasileiro, que seguiu a tradição romanística, o contrato de compra e venda não
transfere a propriedade, que é feita por meio da tradição:

Assim, era a compra e venda um contrato meramente obrigacional, não
produzindo, por efeito seu imediato, a transmissão da propriedade;
constituía um título ou justa causa para a aquisição da propriedade pelo
comprador; mas para se tornar efetiva, devia intervir um modo de
aquisição como a participatio ou a traditio.86

Do contrato de compra e venda nasce apenas uma obrigação de dar, conforme apontado
por CLOVIS BERVILACQUA:

A compra e venda origina uma obrigação de dar; não opera a translação
do domínio que, no sistema do direito civil pátrio, exige a tradição para as
coisas móveis e a transcrição para as imóveis. Mas ela é um título
translativo, porque é o fundamento e a razão jurídica da tradição ou da
transcrição.87

Os elementos essenciais do contrato de compra e venda são comumente elencados pela
doutrina com sendo: a coisa, o preço e o consentimento88, que serão analisados
pormenorizadamente nos tópicos subsequentes.

No que diz respeito à comercialização de energia elétrica, esta pode assumir ora feição
pública ora privada, dependendo do tipo contratual analisado.

A contratação regulada, de que é instrumento o CCEAR, é prevista para o atendimento do
mercado cativo das distribuidoras de energia elétrica, conforme estipula o § 2º, do art. 1º da
Lei n.º 10.848, de 2004:

85

MENDONÇA, M. I. Carvalho de. Contrato no direito civil brasileiro. Rio de Janeiro: Revista Forense,
1957, pp. 313 e 314.
86

ESPÍNOLA, Eduardo. ob. Cit., p. 33.

87

BEVILACQUA, Clovis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil comentado. Rio de Janeiro: Freitas
Bastos, 1938, p. 297.
88

FRANCO, Vera Helena de Mello Franco. Contratos: direito civil e empresarial. São Paulo: RT, 2013, pp.
32 e ss.
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§ 2º Submeter-se-ão à contratação regulada a compra de energia elétrica
por concessionárias, permissionárias e autorizadas do serviço público de
distribuição de energia elétrica, nos termos do art. 2º desta Lei, e o
fornecimento de energia elétrica para o mercado regulado.

As regras de comercialização no ambiente regulado estão previstas no Decreto n.º 5.163,
de 30 de julho de 2004 e a contratação é feita na modalidade de leilão, mediante o
pagamento de tarifa.

Além do ambiente regulado, a comercialização de energia elétrica poderá ser livremente
negociada, nos termos art. 10 da Lei n.º 9.648, de 1998:

Art. 10. Passa a ser de livre negociação a compra e venda de energia
elétrica entre concessionários, permissionários e autorizados, observados
os seguintes prazos e demais condições de transição: (...)

O art. 10 do Decreto n.º 2.655, de 1998, que regulamenta a comercialização de energia
elétrica igualmente dispôs:
Art. 10. As concessões, permissões ou autorizações para geração,
distribuição, importação e exportação de energia elétrica compreendem a
comercialização correspondente.
Parágrafo único. A comercialização de energia elétrica será feita em
bases livremente ajustadas entre as partes, ou, quando for o caso,
mediante tarifas homologadas pela ANEEL.

A livre competição é, inclusive, assegurada pelo art. 2º desse mesmo Decreto n.º 2.655, de
1998, verbis:

Art. 2º As atividades de geração e de comercialização de energia elétrica,
inclusive sua importação e exportação, deverão ser exercidas em caráter
competitivo, assegurado aos agentes econômicos interessados livre
acesso aos sistemas de transmissão e distribuição, mediante o pagamento
dos encargos correspondentes e nas condições gerais estabelecidas pela
ANEEL.

Assim, sendo o regime da livre competição afeto à iniciativa privada é indubitável o
regime privado associado à comercialização de energia elétrica realizada no âmbito do
mercado livre.

Desta forma, diante do caráter privado da comercialização de energia elétrica no ambiente
livre de contratação, somada à natureza jurídica de bem móvel fungível ou de coisa latu
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sensu da energia elétrica, pode-se afirmar com tranquilidade que o contrato que transfere a
posse da energia elétrica a outrem é o de compra e venda.

Nesse sentido, a corroborar a tese ora defendida trazemos, mutatis mutandis, os exemplos
citados por PONTES DE MIRANDA, quando aborda a compra e venda de bens incorpóreos:

Os bens incorpóreos que não são coisas não podem ser comprados-evendidos, em sentido estrito. São alienáveis por cessão. Todavia, se
constituem patrimônio especial, ou parte integrante dele mas separável,
sem serem, só por si, objeto de cessão de crédito ou de direito, tais bens
podem ser objeto de contrato de compra-e-venda. Não se cede a clientela;
vende-se a clientela. Não se cede a herança, vende-se a herança. Não se
cede o segrêdo de fabricação (L. ENNECCERUS- H. LEHMANN, Lehrbuch,
II, 2, 390; PALANDT, Bürgerliches Gesetzbuch, 14.ª ed., 443 s.; sem
razão. FR. LEONHARD, Bensoderes Schuldrecht, 4 s.; PH. HECK,
Grundriss des Schuldrechts, 287 s.). O segrêdo de fabricação, como a
invenção e os outros fatos podem dar ensejo à propriedade industrial ou
intelectual devem ser tratados como spes, esperança, da propriedade.
A transmissão do direito a serviços não pode ser finalidade de contrato de
compra-e-venda. O caso seria de cessão de crédito.89

Assim, valendo-se da expressão de PONTES

DE

MIRANDA: não se cede a energia elétrica,

vende-se a energia elétrica e o instrumento hábil para esse fim é o contrato de compra e
venda de energia elétrica.

9. OBJETO JURÍDICO TUTELADO E SUA NATUREZA JURÍDICA

No que diz respeito ao objeto, que é elemento intrínseco do contrato, ORLANDO GOMES
define como sendo o “conjunto dos atos que as partes se comprometeram a praticar,
singularmente considerados, não no seu entrosamento finalístico, ou, por outras palavras,
as prestações das partes, não o intercâmbio entre elas, pois este é a causa.” E o autor
complementa dizendo que o “objeto deve ser, como em todo negócio jurídico, possível,
lícito, determinável”.90

Com efeito, um dos pressupostos de validade do negócio jurídico, nos termos do art. 104,
inciso II, do Código Civil, é ser o objeto lícito, possível, determinado ou determinável.

89

Ob. Cit., pp. 155 e 156.

90

Ob. cit., p. 56.
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Desta forma, o contrato será nulo se o objeto for ilícito, impossível ou indeterminável, nos
termos do art. 166 do Código Civil.

WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO acrescenta que o objeto, além de ser possível, lícito e
determinável, deve conter ainda “interesse econômico apreciável”. Nessa linha sustenta o
autor:

O objeto do contrato deve versar ainda sobre interesse economicamente
apreciável. Já foi sustentado, sob a influência de escritores alemães, que
também interesses insuscetíveis de avaliação pecuniária poderiam ser
objeto de contratos. Não se justifica, porém, tal ponto de vista; o objeto
do contrato deve encerrar algum valor econômico, capaz de transformar,
direta ou indiretamente, em dinheiro; se não representa valor, deixa de
interessar ao mundo jurídico, porque lhe falta o necessário suporte para
uma ação judicial e subsequente condenação (p. 21)

O objeto será ilícito se for admitido pela ordem jurídica e não ofender a moral, os bons
costumes e a ordem pública.

Nesse contexto, a energia elétrica compreende objeto lícito a figurar nos contratos de
compra e venda, pois se caracteriza como bem essencial e protegida pelo direito. Pertinente
destacar que, mesmo objetos lícitos podem não ser passíveis de contratação se advindo de
práticas delituosas. O direito não ampara a venda de energia elétrica furtada, tornando-se,
pois, objeto ilícito, eis que fruto de atividade criminosa.

Já sobre o objeto ser possível, WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO adverte:

Em primeiro lugar, tem que ser possível, mesmo porque impossibilium
nulla est obligatio. A impossibilidade pode ser física ou legal. É física,
também chamada de material, quando o contrato objetiva prestação que
jamais poderá ser obtida ou realizada, por contrariar as leis da natureza
(por exemplo, trazer o oceano até São Paulo), ultrapassar as forças
humanas (por exemplo, o empreendimento de viagem ao centro da
Terra), ou ser irreal sua existência (exemplo de BÉLIME: prometo-lhe um
centauro para sua coleção de história natural).
Ocorrerá impossibilidade legal ou jurídica sempre que a estipulação se
refira a objeto proscrito ou condenado pelo direito, como a alienação do
bem de família (Cód. Civil de 2002, art. 1.717), o pacto sucessório, pela
suspeita de que possa encerrar votum captandae mortis (art. 426) (p. 20)

Sobre o tema CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA assim se manifestou:
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Diz-se impossível o objeto quando é insuscetível de realização. Há duas
espécies de impossibilidade: a material e a jurídica. Impossibilidade
material é aquela que traduz a insuscetibilidade de consecução da
prestação pretendida. Pode ser absoluta ou relativa. Impossibilidade
absoluta é a que ninguém pode ser vencida; relativa, quando o agente em
determinado momento não consegue superar o obstáculo à sua realização,
mas uma outra pessoa, ou a mesma, em momento diverso, teria meios de
obtê-la. Somente a primeira tem como efeito a nulidade do contrato, já
que a impossibilidade relativa da prestação não chega a constituir óbice
irremovível. Ao revés, situa-se na dependência de circunstâncias pessoais
do devedor e, conseguintemente, ao invés de liberá-lo, sujeita-o a perdas
e danos.
(...)
É jurídica a impossibilidade quando, sendo a prestação suscetível de
execução material, esbarra em obstáculo levantado pela própria norma.91

A princípio, trata-se a energia elétrica de objeto possível, pois aferível fisicamente e
juridicamente. No entanto, há que se advertir que nos contratos de compra e venda de
energia elétrica - cujo lastro pode ser tanto oriundo de energia própria como a energia de
terceiros (art. 2º, §3º do Decreto nº 5.163, de 2004) - sua entrega é feita pelo sistema e há
agentes vendedores que negociam sem lastro de forma especulativa e eventual
contingência se resolverá em perdas e danos, declarando-se a nulidade do contrato por
apresentar objeto impossível.

Quanto à determinibilidade do objeto, esta diz respeito a sua característica singular que o
distingue de outros e, portanto, suscetível de contratação. Basta para o direito que o objeto
seja determinável e não apenas determinado. CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA complementa
ainda dizendo que:

Quando não está o objeto do contrato desde logo determinado, é
mister venha a sê-lo, quer por ato dos contratantes ou de um deles,
quer pela ação de um terceiro, quer por fato impessoal. A
determinação pode constar do contrato ou de instrumento à parte.
Mas se o objeto for definitivamente indeterminável, o contrato é
inválido, como o seria pela ausência completa do objeto.92
A energia elétrica não é objeto determinado, mas sim determinável. A energia elétrica é
bem fungível e sua quantidade é expressa em megawatt. Apesar de a energia elétrica não
91

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 32 e 33.

92

Idem, p. 34.
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ser palpável, ela pode ser determinada mediante instrumentos de medição e, portanto,
aferível economicamente. Desta forma, é perfeitamente possível delinear a quantidade de
energia objeto do contrato, sendo pois objeto determinável.

Indubitável também o interesse econômico em torno da energia elétrica, que é largamente
comercializada e classificada como bem essencial, justificando seu “interesse econômico
apreciável”, nos dizeres de WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO.

A natureza jurídica da energia elétrica tem sido constantemente objeto de estudo e
evoluído ao longo da história:

A existência de energia pode levar a profundas discussões filosóficas.
Suas definições são operacionais, permitindo mensuração e
procedimentos de cálculo.
A idéia de energia existe desde a Antiguidade. O conceito de energia,
contudo, levou muitos anos para ser desenvolvido. Isaac Newton (16421727) formulou as leis do movimento e definiu as energias potencial e
cinética. Depois, Fahrenheit (F) e Celsius (C) criaram as escalas de
temperatura. Tais escalas auxiliaram na medição de quantidades de calor
– e longos debates se sucederam sobre sua definição. Enquanto
fabricavam canhões, Thompson (1753-1814) conceituou a conversão de
trabalho mecânico em calor. Thomas Young (1773-1829) cunhou em
1807 o termo Energia, a partir do grego energia (em trabalho ou
atividade) para unificar os aspectos observados. James P. Jaule (18181889) determinou a equivalência energética entre calor, trabalho e
energia elétrica (1 caloria = 4.184 Joules). Max Planck (1858-1947)
explicou os aspectos energéticos da luz. Finalmente, Albert Einsten
desenvolveu a teoria da relatividade, unificando todas as formas de
energia e dando-lhe uma equivalência em massa, sob a forma do E = mc2
(massa de um elétron em descanso = 511keV).93

Hoje, conceitualmente, definimos energia como a capacidade de produzir trabalho, que é o
resultado da força empregada para deslocar um corpo, que é subdividida em energia
elétrica, gerada através de turbinas e baterias94, capaz de gerar calor, luz e/ou trabalho.

Entende-se, pois, por energia elétrica como um fenômeno físico resultante da
transformação de diversas formas de energia existentes na natureza em eletricidade, de

93

GOLDEMBERG, José e LUCON, Oswaldo. Energia, meio ambiente e desenvolvimento. São Paulo: USP,
2008, pp. 30 e 31.
94

Idem, ibidem.
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modo a tornar-se fruível e aferível economicamente, sendo seu consumo medido em quilowatt-hora (kWh).

Juridicamente, WALTER TOLENTINO ÁLVARES concebe a eletricidade como fenômeno
jurídico em três elementos indissociáveis e relacionados: o fenômeno físico da eletricidade;
a utilização da corrente elétrica, e a repercussão econômica.95
Como consequência necessária, diz o autor, que “a natureza jurídica da eletricidade não é
de coisa, e muito menos de coisa material, integrando-se, em direito clássico, na categoria
de bens, enquanto gênero, e ultrapassando a espécie coisa”.96
FRANCESCO CARNELUTTI, em estudo específico sobre a matéria do começo do século XX97,
delineou a energia elétrica como circunscrita ao conceito jurídico de coisa, tendo essa
doutrina sido referendada pelo Código Penal italiano, que considerou a energia elétrica
como coisa móvel.98
Nessa mesma linha, encontramos o pensamento de BOSIO99 em sua obra intitulada Trattado
dei Marchi:

Dir-se-á que a eletricidade é coisa imaterial, imponderável, visto ser o da
combinação de meios mecânicos. Em vista da necessidade de regular
produto, impalpável, mas sensível, daquela combinação, e de protege-lo
como valor real nas suas aplicações e nas suas manifestações concretas,
abstraindo da apreciação metafísica, temos que reconhecer a eletricidade
como coisa. É um quid que o homem produz, que ao homem serve, do
qual o homem é dono, que este pode, à vontade regular, vender, ceder,
doar, como outras coisas que, sob este nome, se consideravam e
compreendiam soba a antiga denominação jurídica.

A energia elétrica entendida como coisa foi, então, adotada por diversos ordenamentos
jurídicos, a exemplo do Código Civil espanhol (art. 333100) e do Código Civil argentino
95

ÁLVARES, Walter T. Curso de Direito da Energia. Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 92.
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Idem, p. 93.
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CARNELUTTI, Francesco, Studi sulle energie come oggetto di rapporti giuridici, pp. 355 e ss.

“Art. 624. (...) Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra
energia che abbia un valore economico.”
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Apud MALUF, Carlos Alberto Dabus. Fundo de comércio de concessionária provoca controvérsia. RT
694/252.
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(art. 2.311101), cuja subsunção da eletricidade ao conceito de coisa foi digno de nota: “El
concepto civil de ‘cosa’ ha sufrido una ampliación que incluye a las energias naturales o
producidas artificialmente, como la hidráulica y la electricidad.”102

Em nosso direito pátrio, as energias que tenham valor econômico, dentre elas a elétrica,
são consideradas bens móveis de direito, nos termos do art. 83, inciso I do Código Civil,
respondendo, inclusive, criminalmente por sua subtração (art. 155, § 3º, do Código Penal
brasileiro).
Conforme já sustentamos anteriormente103, a energia elétrica é um bem incorpóreo objeto
de transações comerciais e, portanto, de caráter econômico que se subsume ao conceito
estrito de coisa do Código Civil e lhe garante todos os predicados conferidos juridicamente
a esse instituto.

OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR, ao tratar da origem da compra e venda no direito
romano, destaca que bastava a coisa estar em comércio para ser objeto da mercancia,
independentemente de ser corpórea ou incorpórea:

A coisa ou rex poderia ser corpórea, incorpórea, presente ou futura. As
coisas corpóreas deveriam ser individualizadas ao menos pelo seu gênero
(genus). No rol das incorpóreas contavam-se as servidões prediais a
serem constituídas, o usufruto também a ser constituído, a herança já
adquirida pelo herdeiro, a enfiteuse e o direito de superfície. O direito de
crédito era transmissível mediante cessão. Não havia distinções a que
coisas fungíveis ou infungíveis apresentassem-se como objeto da compra
e venda. Em todo o caso, a res haveria de estar in commercio para ser
aceita juridicamente na emptio venditio. A denominação romana para as
coisas comerciáveis era a palavra merx, origem do vernáculo
‘mercadoria’.104

“Art. 333. Todas las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación se consideran como bienes
muebles o inmuebles.”
100

“Art. 2.311. (...) Las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas
naturales susceptibles de apropiación.”
101
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CASAS, Roberto P. Sobre. Los contratos en el mercado elétrico. Buenos Aires: Ábaco, 2003, p. 41.
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DIAS, Fabio Henrique Di Lallo. Usucapião da Propriedade Imaterial. Dissertação. FDUSP, 2009.
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RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. Código Civil comentado. Vol. VI. Tomo I. São Paulo: Atlas, 2008,
p. 10.
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No mesmo sentido podemos observar a lição de WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO, que
se manteve atual ao empenho de CARLOS ALBERTO DABUS MALUF e REGINA BEATRIZ
TAVARES DA SILVA:

Estudemos o primeiro, a coisa. São vendíveis todos os objetos que se
achem in commercium, isto é, as coisas sobre as quais pode recair uma
obrigação; compram-se ou vendem-se, pois, não só as coisas corpóreas,
como as incorpóreas, não só as singulares como as coletivas, não só as
existentes como as futuras e até mesmo a simples esperança de ganho ou
vantagem.105

Aliás, a jurisprudência italiana de longe já apontava como bem móvel a natureza jurídica
da energia elétrica, em aresto de 1898 destacado por UMBERTO PIPIA:

Fra le cose di cui ocorre tutelarei l relativo diritto di proprietà va
annoverato tutto ciò che l’uomo acquista col suo spirito di invenzione,
com la sua intelligenza industriale, o col suo amore al lavoro, e fra tali
acquisti vi è senza dubbio quello dell1eletricità, cui la scienza moderna
ha dato tale um sorprendente sviluppo da rendere l’energia di questo
fluido arcano portatrice o della parola che ci viene da città e regione
lontane, o dello splendore di uma luce meravigliosa, o di uma forza che
muove svariate macchine per scopi diversi, e ciò mediante um generatore
sorgente di elettricità, um motore elettrico e um conduttore metallico. Or
se taluno colla sue forze o mercê i suoi mezzi há generata questa speciale
forma di energia che nomasi elettricità, se l’ha imprigionata in sottili fili
metallici formandone uma corrente produttrice dei suddetti effetti, e se
há res ele particelle e vibrazioni della stessa trasmissibili e trasportabili
da luogo a luogo, tale elettricità è exclusivamente sua, ed il prodotto che
ne deriva forma uma parte legittima della sua proprietà mobiliare. Se la
qualità giuridica di cosa mobile è per legge dovuta a tutte quelle cosa
che sono capaci di possesso, che hanno um valore e che possono essere
tolte dal di loro luogo, tali elementi si riscontrano nell’eletricità.106

O tratadista J.X. CARVALHO DE MENDONÇA já dizia, igualmente, que “a energia e o frio
industrial podem ser igualmente, objeto de comércio”.107

Não, por outro motivo, é que a jurisprudência firmou-se no sentido de se reconhecer o
fundo de comércio como bem de concessionárias de distribuição de energia elétrica,
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MONTEIRO, Washington de Barros, MALUF, Carlos Alberto Dabus, SILVA, Regina Beatriz Tavares
da. Curso de direito civil, 5: direito das obrigações, 2ª parte. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 117.
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PIPIA, Umberto. L’eletticità nel diritto. Milano: Ulrico Hoepli, 1900, p. 2.
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MENDONÇA, L.X. Carvalho de. Tratado de Direito Comercial Brasileiro. Rio de Janeiro: Freitas
Bastos, 1955.
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conforme bem apontado em artigo de CARLOS ALBERTO DABUS MALUF108 específico sobre
o assunto.

Ao tratar sobre as coisas móveis objeto da compra e venda mercantil, WALDIRIO
BULGARELLI destaca a mercantilidade das coisas imateriais:

E a respeito de coisas móveis, o Código refere-se a moeda metálica,
papel-moeda, títulos de fundos públicos, ações de companhias, papéis de
crédito comercial; pode assim a compra e venda mercantil recair sobre
coisas materiais e imateriais, fungíveis e infungíveis, singulares e
coletivas e aleatórias, presentes ou futuras. Entre as coisas coletivas ou
universais, destaca-se o estabelecimento comercial que pode ser objeto de
compra e venda.109

O caráter de bem privado, inclusive, foi reafirmado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo,
que conferiu aos reivindicantes o direito real de uso de determinada quantidade de energia
elétrica por mês, como forma de remuneração em contrato de compra e venda de água e
terras:

Ação cominatória - direito ao fornecimento gratuito de energia elétrica benefício concedido aos proprietários de terras cedidas à ré por ocasião
da construção de usina hidroelétrica nos idos de 1924 - benefício de
cunho econômico passível de transferência, tendo em vista ser a energia
elétrica bem móvel por expressa previsão legal - art. 83, I, CC/02 transferência aos autores por escritura pública - inadmissibilidade da
rescisão unilateral do contrato com o cancelamento da benesse inexistência de prova de onerosidade excessiva - ação procedente recurso da autora provido - prejudicado o da ré.110

A energia elétrica é hoje, sem sombra de dúvida, uma commodity amplamente negociada
em leilões públicos e por meio de contratos particulares, enaltecendo sua natureza jurídica
de bem móvel, como ressaltado pelo administrativista FLORIANO

DE

AZEVEDO MARQUES

NETO:

Segundo, porque a aplicação do termo jurídico leilão, como modalidade
de licitação, se presta exatamente às operações de alienação de bens (e

108

RT 694/252.
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BULGARELLI, Waldirio. Contratos Mercantis. São Paulo: Atlas, 2000, p. 177.
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TJSP, Apel. n.º 0004734-06.2009.8.26.0575, rel. des. Jovino de Sylus, 16ª Câmara de Direito Privado, j.
em 04.12.2012.
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energia elétrica, tomada como commodity, assume natureza jurídica de
mercadoria, bem móvel, portanto).111

A energia elétrica não pode ser, portanto, considerada como serviço público, como
sustentam JOAQUIM FRANCISCO

DE

CARVALHO e EDMUNDO EMERSON

DE

MEDEIROS já

citados, pois se trata de um bem juridicamente e economicamente identificável, embora
fungível, que faz incidir encargos e tributos sobre seu consumo.

Aliás, até mesmo as concessionárias de serviço público que atuam no segmento de
distribuição de energia elétrica, quando disponibilizam energia elétrica ao consumidor o
fazem em caráter privado, conforme precedente longínquo do Supremo Tribunal Federal
sob a relatoria do Ministro OROSIMBO NONATO, no qual sustenta que “o ser da empresa
recorrida concessionária de serviço público não lhe retira o caráter de empresa
industrial.”112

A reafirmar o caráter privado dos contratos de fornecimento de energia elétrica pelas
concessionárias de distribuição podemos citar CLAUDIO LUIZ BUENO DE GODOY:

Regidos pelo direito privado, diante da relação que envolve a
concessionária e o consumidor, muito embora tendo por objeto um
serviço de natureza pública, os contratos de fornecimento de energia
elétrica e água, tanto quanto, de resto, os de fornecimento de gás e coleta
de esgoto, vêm suscitando larga discussão quando haja hipótese de
inadimplemento das tarifas.
(...)
Ora, ninguém há de duvidar que, mesmo regido pelo direito privado o
contrato que os tem por objeto, o fornecimento de luz, água, gás e coleta
de esgotos seja pressuposto indispensável à preservação de uma vida
minimamente digna do indivíduo e de sua família.113

Da mesma forma, SAMPAIO DORIA, mesmo defendendo o monopólio da União em serviços
de eletricidade, destaca o caráter comercial de sua disponibilização aos usuários:

Não é de hoje, efetivamente, que a eletricidade constitui, no Brasil, um
‘serviço público da União’ e que só e exclusivamente por autorização ou
111

MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Aspectos jurídicos da comercialização de energia elétrica. In
Revista Trimestral de Direito Público 41/2003, p. 163 e 164.
112
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GODOY, Claudio Luiz Bueno de. Função social do contrato: os novos princípios contratuais. São Paulo:
Saraiva, 2004, pp. 175 e 177.
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concessão federal pode ela ser produzida (usinas) transmitida (linhas de
transmissão), distribuída (redes de distribuição) e fornecida aos
consumidores (comércio da eletricidade).114

Ressalta-se, por fim, que a energia elétrica não se confunde com os potenciais de energia
hidráulica, que são bens públicos da União, nos termos do art. 20, inciso VIII da
Constituição da República, que podem ser explorados diretamente ou mediante
autorização, concessão ou permissão (art. 21, XII, ‘b’, CR).

Os serviços públicos de energia elétrica subsumem-se, portanto, à geração, à distribuição e
à transmissão do insumo energia elétrica, que aufere juridicamente status de bem móvel,
podendo ser comercializado livremente ou ser fornecido pelo serviço público de
distribuição de energia elétrica, mediante o pagamento de tarifa.

10. CONSENTIMENTO

Para se estabelecer um vínculo jurídico entre as partes, o agente indutor é a vontade. Por
meio da declaração é que a vontade se exterioriza e a partir dela é que o sujeito declarante
se obriga com consequências jurídicas a partir do momento em que ela é emitida.
Em nosso ordenamento jurídico “a validade da declaração de vontade não dependerá de
forma especial, senão quando a lei expressamente exigir”, nos termos do art. 107 do
Código Civil.

Apesar de não prever forma específica, a declaração de vontade deve ser clara e
inequívoca, podendo, inclusive, em certos casos, a declaração de vontade ser tácita,
conforme ressalva WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO:

A manifestação expressa da vontade deve constar assim de algum escrito,
da palavra oral ou mesmo de simples gesto; seja qual for, porém, a forma,
há de ser peremptória, inequívoca, evidente e certa, mesmo porque o
consentimento não se presume.
Mas a declaração de vontade também pode ser tácita. O consentimento
tácito, como o expresso, sempre foi reputado como um dos elementos
geradores das relações contratuais, se não tão fecundo, pelo menos
dotado de igual legitimidade que o expresso.115
114

SAMPAIO DORIA, Pedro S. Monopólio federal da eletricidade. In RT 174/459.
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A declaração tácita pode ser percebida por meio dos usos e costumes locais ou pela prática
negocial reiterada, que EMILIO BETTI designa como comportamentos concludentes:

Um determinado modo de se comportar, embora sendo,
deliberadamente, destinado a dar notícia de um dado conteúdo
perceptivo àqueles a quem interessa, pode, todavia, adquirir, no
ambiente social em que se desenvolve, significado e valor de
declaração, na medida em que torna reconhecível, de acordo com a
experiência comum, uma certa tomada de posição a respeito de alguns
interesses que afetam a esfera jurídica alheia, naquela parte em que
interfere com a do sujeito.116

A declaração de vontade deve ser isenta e, constado qualquer vício de erro, dolo, coação,
estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, a declaração torna-se anulável, conforme
art. 171 do Código Civil.

O momento inicial do contrato dá-se com a proposta, que vincula o proponente nos termos
do art. 427 do Código Civil e se não cumprida, resulta em perdas e danos. A força
vinculativa da proposta só é relevada se houver cláusula expressa nesse sentido e deixa de
ser obrigatória somente nos casos expressos do art. 428 do Código Civil.

Para a formação do contrato, o passo seguinte é a aceitação da proposta. A aceitação
também deve ser clara e inequívoca e feita por agente capaz e legítimo. Se a proposta
formula condições em aberto, a aceitação estará ainda no campo das tratativas. A proposta
deve conter disposições fechadas e a formação do contrato se dará com a aceitação pura e
simples, chegando-se ao consentimento. A inserção de novas disposições acarreta a recusa
da proposta originária.

No contrato de energia elétrica, em que são partes empresas de grande porte, é conveniente
que as partes certifiquem-se da legitimidade dos agentes para a conclusão dos contratos. A
depender do volume negociado e valor do contrato, geralmente, os estatutos sociais das
empresas dispõem sobre a legitimidade dos representantes para validar tais contratos,
podendo, ainda, ser necessário o referendo do Conselho de Administração.

116

Teoria geral do negócio jurídico. Tradução: Fernando de Miranda. Coimbra: Coimbra Editora, 1969, p.
247.
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O consentimento, segundo EDUARDO ESPÍNOLA, “pressupõe a capacidade das partes para
vender e comprar, o mútuo acordo, livre e espontâneo, sobre o objeto a transmitir ao
comprador e o preço a ser por este pago ao vendedor”.117

Apenas pode consentir o agente capaz (art. 104, I, CC) e legítimo. Segundo a doutrina de
SÍLVIO DE SALVO VENOSA, a legitimação diz respeito à competência específica da parte em
praticar determinado ato:

A legitimação ou legitimidade depende da particular relação do sujeito
com o objeto do negócio, portanto. As partes, em determinado negócio
jurídico, devem ter competência específica para praticar o ato. Esse é o
conceito de legitimação.118

ORLANDO GOMES, por sua vez, pontua as diferenças entre capacidade e legitimação:
No problema da capacidade, o que se discute são as qualidades
intrínsecas da pessoa, que a habilitam ou não, ao exercício dos atos da
vida civil, enquanto no problema da legitimação o que conta é a posição
da pessoa em relação a determinados bens que podem ser objeto de
negócios jurídicos em geral, ou em relação às especiais categorias de
negócios. O conceito da legitimação tende, porém, a ampliar-se, para
abranger casos nos quais não se apresenta como um dos aspectos da
idoneidade do objeto, a que se reduziria, se entendido como simples
posição do sujeito em relação ao objeto do contrato. Assim, um contrato
celebrado por alguém que não pode ter interesse na coisa que constitui
seu objeto é estipulado por parte ilegítima, e, sob esse fundamento,
inválido, sem que seu objeto seja impossível.119

No mesmo sentido é o magistério de PABLO STOLZE GAGLIANO:
(...) o agente precisa ter capacidade para manifestar sua vontade por meio
de um contrato. Esta capacidade não é somente a capacidade genérica,
como medida da personalidade, mas também a específica para
protagonizar determinado contrato, que denominamos legitimidade.
Nesse último caso, embora as partes possam gozar de plena capacidade,
estarão impedidas circunstancialmente de praticar ato específico, por
relevantes razões sociais e de ordem pública. A consequência da violação
de um desses impedimentos é a nulidade do negócio que se realizou, por
violação a expressa disposição de lei.120
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Assim, faltando legitimação à parte acarreta a nulidade do contrato, conforme reiterada
jurisprudência a esse respeito:

Responsabilidade civil - Ação declaratória c.c. indenizatória Procedência em parte, com determinação de restituição dos valores
cobrados - Inconformismo da editora-ré - Desacolhimento - Pretensão
decorrente de vício na materialização da relação jurídica – Contrato
firmado por preposto sem poderes de gerência ou administração Inaplicabildade da teoria da aparência - Precedentes deste E. Tribunal de
Justiça – Cobrança indevida - Sentença mantida - Recurso desprovido.121

Ainda no mesmo sentido:
“Civil. Contrato. Vício na formação. Eficácia e validade. Nulidade. Boafé objetiva. Estatuto do SINDPREV. Assinatura por diretor jurídico
incompetente para o ato.
1. Possuindo o instrumento contratual vícios insanáveis provenientes de
sua formação, os quais comprometem sua eficácia e validade, porquanto
celebrado em dissonância com os regramentos específicos do estatuto do
SINDPREV/DF, não há como prosperar a pretensão autoral de
ressarcimento por eventuais prejuízos.
2. Não deve o poder judiciário compactuar e referendar atos como o que
ora se apresenta, sem qualquer validade perante os sindicalizados, para
imputar-lhes obrigações invalidamente contraídas.
3. Recurso não provido.122

Isto posto, o consentimento só será eficaz se realizado por agente capaz e legítimo, sob
pena de nulidade do contrato.

O contrato será considerado concluído, pois, com a expedição da aceitação nos termos do
art. 434 do Código Civil, quando forma o consentimento, com a ressalva contida no art.
433 de que é considerada inexistente a aceitação com a retratação do aceitante antes de
recebida pelo proponente.

No que diz respeito à legitimidade, veremos a seguir os legitimados por lei para
comercializar energia elétrica, que são os geradores, os comercializadores e os
consumidores livres, nos termos do § 3º do art. 1º da Lei n.º 10.848, de 2004, verbis:
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§ 3º A contratação livre dar-se-á nos termos do art. 10 da Lei nº 9.648, de
27 de maio de 1998, mediante operações de compra e venda de energia
elétrica envolvendo os agentes concessionários e autorizados de geração,
comercializadores e importadores de energia elétrica e os consumidores
que atendam às condições previstas nos arts. 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 7
de julho de 1995, com a redação dada por esta Lei.

10.1. GERADORES

A matriz energética brasileira, atualmente, é composta predominantemente por energia
hidroelétrica, representando 80,4% do volume da energia produzida em 2011, o que
equivale a 428,6 TWh. O restante da energia produzida no País advém de fontes térmicas,
de fontes renováveis, a exemplo das usinas eólicas e de outras fontes alternativas de
energia, e de fonte nuclear.

Além das fontes primárias, o Brasil, para abastecer seu mercado interno, importa energia
elétrica do Paraguai, da Argentina, da Venezuela e do Uruguai, correspondendo a 6,22%
da energia elétrica consumida no primeiro semestre de 2013.123

Toda a produção de energia elétrica das diversas fontes geradoras forma a capacidade
instalada brasileira, que em 2012 acumulou o volume de 121.104,34 MW, provenientes das
Centrais Geradoras Hidrelétricas (0,20%), das Usinas Eolioelétricas (1,51%), das Pequenas
Centrais Hidrelétricas (3,52%), de Central Geradora Solar Fotovoltaica (0,01%), das
Usinas Hidrelétricas (65,96%), das Usinas Termelétricas (27,15%) e das Usinas
Termonucleares (1,66%).124

10.1.1. Concessionários de serviço público

A Lei n.º 9.074, de 7 de julho de 1995 estabelece em seu art. 5º que o aproveitamento de
potenciais hidráulicos de potência superior a 1.000 kW e a implantação de usinas
termelétricas de potência superior a 5.000 kW, destinados a execução de serviço público,
serão objeto de concessão, mediante licitação.
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Os novos editais de licitação estabelecem geralmente que determinada parcela de energia
produzida no empreendimento – em geral 70% -, será destinada ao Ambiente de
Contratação Regulada – ACR, sendo objeto de Contratos de Comercialização de Energia
no Ambiente Regulado – CCEAR na modalidade por Quantidade de Energia, com prazo de
duração e início de suprimento previamente estipulados.

Essa regra de vincular a energia futura do empreendimento para o mercado cativo serve
precisamente para viabilizar a construção de novas matrizes energéticas, que conta com
elevados investimentos iniciais, garantindo-se aos investidores a pré-contratação de grande
parcela da energia futura. Por outro lado, esse pré-contrato garantirá o abastecimento
crescente do mercado nacional, dentro de uma política energética pré-definida.

A parcela de energia restante, sem destinação específica, poderá, então, ser utilizada para
consumo próprio e/ou comercializar livremente até o limite das respectivas garantias
físicas, inclusive pelas concessionárias e autorizadas de geração sob controle federal,
estadual e municipal, diante da nova redação do art. 27 da Lei n.º 10.438, de 2002, segundo
o qual, “as concessionárias e autorizadas de geração sob controle federal, estadual e
municipal poderão comercializar energia elétrica na forma prevista nos arts. 1º e 2º da
Medida Provisória no 144, de 11 de dezembro de 2003”.

Caso os vencedores do certame, por esforço e iniciativa própria, consigam adiantar a data
de entrada em operação comercial da usina prevista no contrato de concessão, essa energia
gerada também será isenta de quaisquer obrigações, podendo ser livremente negociada.

10.1.2. Produtores independentes

A figura do Produtor Independente de energia elétrica foi criada pela Lei n.º 9.074, de 7 de
julho de 1995. Nos termos do art. 11 da lei retrocitada é considerado Produtor
Independente “a pessoa jurídica ou empresas reunidas em consórcio que recebam
concessão ou autorização do poder concedente, para produzir energia elétrica destinada ao
comércio de toda ou parte da energia produzida, por sua conta e risco”.

Nos termos da forma prescrita em lei, precisamente no art. 12 da Lei n.º 9.074, de 1995, a
energia gerada pelo Produtor Independente poderá ser comercializada com concessionários
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de serviço público de energia elétrica, com os grandes consumidores, com um conjunto de
consumidores desde que previamente ajustadas as condições com a distribuidora local, e
com consumidor que comprove ao Poder Concedente não ter o concessionário local lhe
assegurado o fornecimento no prazo de até cento e oitenta dias contado da respectiva
solicitação.

Na forma do Decreto n.º 2.003, de 10 de setembro de 2006, será objeto de concessão o
aproveitamento de potencial hidráulico de potência superior a 1.000 kW pelo produtor
independente (art. 3º, inciso I), e de autorização para implantação de usina termelétrica de
potência superior a 5.000 kW, por produtor independente.

Para empreendimentos cujo potencial hidráulico seja igual ou inferior a 1.000 kW ou
aqueles destinados à geração termelétrica de potência igual ou inferior a 5.000 kW é
necessária somente a comunicação ao Poder Concedente.

10.1.3. Autoprodutores
É considerado autoprodutor de energia elétrica “a pessoa física ou jurídica ou empresas
reunidas em consórcio que recebam concessão ou autorização para produzir energia
elétrica destinada ao seu uso exclusivo”, nos termos do art. 2º, inciso II, do Decreto n.º
2.003, de 10 de setembro de 1996.

Essa definição é também encontrada no art. 1º, § 2º, inciso V, do Decreto n.º 5.163, de 30
de julho de 2004, que trata especificamente da comercialização de energia elétrica:
“§ 2º. Para fins de comercialização de energia elétrica, entende-se como: (...) V - agente
autoprodutor o titular de concessão, permissão ou autorização para produzir energia
elétrica destinada ao seu uso exclusivo.”

Autoprodutores são geralmente empresas de grande porte que utilizam a energia elétrica
em larga escala na cadeia produtiva e estando próximas às unidades geradoras, aumentam a
competitividade de seus produtos com a redução nos custos de produção, tendo em vista
que a energia elétrica representa grande parcela na formação do preço dos insumos.
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São considerados autoprodutores os concessionários que exploram potencial hidráulico de
potência superior a 10.000 kW destinados à autoprodução (art. 3º, II, do Decreto n.º 2.003,
de 1996); os agentes autorizados à implantação de usina termelétrica de potência superior a
5.000 kW destinadas à autoprodução (art. 4º, I, do Decreto n.º 2.003, de 1996), e os agentes
autorizados para exploração do aproveitamento de potencial hidráulico de potência
superior a 1.000 kW e igual ou inferior a 10.000 kW destinados à autoprodução (art. 4º, II,
do Decreto n.º 2.003, de 1996).

No ato de outorga de concessão ou autorização, o autoprodutor deverá demonstrar perante
à ANEEL ou a sua delegada que a energia elétrica a ser produzida será destinada a
consumo próprio, atual ou projetado, nos termos do art. 27 do Decreto n.º 2.003, de 1996.

No tocante à comercialização, os autoprodutores podem comercializar o excedente da
energia produzida, sob a autorização da ANEEL, conforme dispõe o art. 1º, § 3º, do
Decreto n.º 5.163, de 30 de julho de 2004: “§ 3º Dependerá de autorização da ANEEL a
comercialização, eventual e temporária, pelo agente autoprodutor, de seus excedentes de
energia elétrica.”
O art. 26, inciso IV, da Lei n.º 9.427, de 1996, também dispõe sobre a comercialização de
energia elétrica de autoprodutores sob autorização da ANEEL: “Art. 26. Cabe ao Poder
Concedente, diretamente ou mediante delegação à ANEEL, autorizar: (...) IV - a
comercialização, eventual e temporária, pelos autoprodutores, de seus excedentes de
energia elétrica.”

Desta forma, a ANEEL expedirá Resolução autorizando a comercialização desse excedente
de energia elétrica em conformidade com os arts. 12, 15 e 16 da Lei n.º 9.074, de 1995,
regulamentada pelo Decreto n.º 2.003, de 1996, e com o art. 26 da Lei n.º 9.427, de 1996.

10.2. COMERCIALIZADORES
Os comercializadores são empresas constituídas para o fim específico de comercializar
livremente energia elétrica no âmbito da CCEE, sob autorização da ANEEL (Art. 9º do
Decreto nº 2.655, de 2 de julho de 1998 e art. 2º da Res. ANEEL n.º 265, de 13 de agosto
de 1998).
93

A ANEEL define o comercializador como a “empresa que une as partes consumidoras e
geradoras, proporcionando a realização de contratos e dando liquidez ao mercado livre.”125

Em que pese a necessidade de autorização prévia da ANEEL, os comercializadores não são
regulamentados por aquela agência e atuam, portanto, de forma livre, respeitados os
procedimentos e regras de comercialização da CCEE.

Para se comercializar energia no âmbito da CCEE, os comercializadores devem aquiescer a
um termo de adesão, comprometendo-se “a cumprir a legislação e normas regulatórias
aplicáveis ao setor elétrico brasileiro, em especial a Lei 10.848/2004, Decreto 5.163/2004,
Decreto 5.177/2004, a Convenção de Comercialização de Energia Elétrica e o Estatuto
Social da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, os Procedimentos e as
Regras de Comercialização”.126

10.3. CONSUMIDORES LIVRES

A partir de 1995, com a implantação do novo modelo, o mercado de energia elétrica
compõe-se, basicamente, por consumidores ditos cativos, livres e potencialmente livres.

Os consumidores cativos são aqueles atendidos exclusivamente pela distribuidora local,
pagando tarifa pelo consumo da energia elétrica.

O consumidor livre representa uma categoria de consumidor que optou, sob determinadas
condições (subclasse, tensão e demanda), pela compra de energia elétrica no mercado livre,
mediante a celebração de contratos de compra e venda de energia elétrica com o agente por
ele escolhido.

A Lei n.º 9.074, de 7 de julho de 1995, trouxe-nos a figura do consumidor livre e dos
consumidores potencialmente livres e os respectivos pré-requisitos para sua conformação:
125
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Art. 15. Respeitados os contratos de fornecimento vigentes, a prorrogação
das atuais e as novas concessões serão feitas sem exclusividade de
fornecimento de energia elétrica a consumidores com carga igual ou
maior que 10.000 kW, atendidos em tensão igual ou superior a 69 kV,
que podem optar por contratar seu fornecimento, no todo ou em parte,
com produtor independente de energia elétrica.
§ 1º Decorridos três anos da publicação desta Lei, os consumidores
referidos neste artigo poderão estender sua opção de compra a qualquer
concessionário, permissionário ou autorizado de energia elétrica do
sistema interligado. (Redação dada pela Lei n.º 9.648, de 1998)
§ 2º Decorridos cinco anos da publicação desta Lei, os consumidores com
carga igual ou superior a 3.000 kW, atendidos em tensão igual ou
superior a 69 kV, poderão optar pela compra de energia elétrica a
qualquer concessionário, permissionário ou autorizado de energia elétrica
do mesmo sistema interligado.
§ 3º Após oito anos da publicação desta Lei, o poder concedente poderá
diminuir os limites de carga e tensão estabelecidos neste e no art. 16.
§ 4º Os consumidores que não tiverem cláusulas de tempo determinado
em seus contratos de fornecimento só poderão exercer a opção de que
trata este artigo de acordo com prazos, formas e condições fixados em
regulamentação específica, sendo que nenhum prazo poderá exceder a 36
(trinta e seis) meses, contado a partir da data de manifestação formal à
concessionária, à permissionária ou à autorizada de distribuição que os
atenda. (Redação dada pela Lei n.º 10.848, de 2004)
(...)
Art. 16. É de livre escolha dos novos consumidores, cuja carga seja igual
ou maior que 3.000 kW, atendidos em qualquer tensão, o fornecedor com
quem contratará sua compra de energia elétrica.

São considerados consumidores potencialmente livres aqueles usuários com carga igual ou
superior a 3.000 kW, atendidos em tensão igual ou superior a 69 kV, após o término dos
contratos vigentes, que têm a opção pela compra de energia elétrica de qualquer
concessionário, permissionário ou autorizado de energia elétrica do mesmo sistema
interligado.

Também são considerados consumidores potencialmente livres, os novos consumidores
com carga igual ou maior que 3.000 kW, atendidos em qualquer tensão, que ingressaram
no sistema após a publicação da referida lei, podendo optar pelo comprador que irá lhe
fornecer a energia elétrica.
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Uma vez que preenchidos tais requisitos legais, os consumidores potencialmente livres que
optarem pela contratação fora da tarifa regulada serão considerados consumidores livres.
Os consumidores livres, como agentes da CCEE, devem assinar o acordo multilateral de
mercado, como condição de contratação no ACL para fins de registro e liquidação.

Os consumidores livres poderão retornar à condição anterior, de consumidor cativo, desde
que informe à distribuidora local com uma antecedência mínima de 5 anos, ou prazo menor
estipulado consensualmente, nos termos da novel legislação, Lei n.º 10.848, de 2004, que
acrescentou os parágrafos 8º e 9º ao art. 15 da Lei n.º 9.074, de 1995:

§ 8º Os consumidores que exercerem a opção prevista neste artigo e no
art. 16 desta Lei poderão retornar à condição de consumidor atendido
mediante tarifa regulada, garantida a continuidade da prestação dos
serviços, nos termos da lei e da regulamentação, desde que informem à
concessionária, à permissionária ou à autorizada de distribuição local,
com antecedência mínima de 5 (cinco) anos. (Incluído pela Lei n.º
10.848, de 2004)
§ 9º Os prazos definidos nos §§ 4º e 8º deste artigo poderão ser reduzidos,
a critério da concessionária, da permissionária ou da autorizada de
distribuição local. (Incluído pela Lei n.º 10.848, de 2004)

Por se tratar de mercado altamente regulado, esse prazo de carência quinquenal se mostra
preciso na medida em que se trata de grandes consumidores, que são capazes de influenciar
no preço da energia no respectivo mercado que é atendido em razão do grande volume de
energia elétrica que consomem.

O grande consumidor não pode, pois, flutuar livremente entre mercados, por impactar no
preço da energia, cujo volume de energia transacionado necessita de negociações prévias e,
no mercado regulado, sua saída não pode influenciar no preço das tarifas, suportando a
concessionária esse ônus, segundo comando legal contido no parágrafo 5º do art. 15 da Lei
n.º 9.074, de 1995:

§ 5º O exercício da opção pelo consumidor não poderá resultar em
aumento tarifário para os consumidores remanescentes da concessionária
de serviços públicos de energia elétrica que haja perdido
mercado. (Redação dada pela Lei n.º 9.648, de 1998)
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O consumidor que optar pelo ingresso no mercado livre, como visto alhures, terá a garantia
legal de livre acesso ao sistema de transmissão, que sopesará na sua escolha comercial e
lhe garantirá o fornecimento por qualquer agente integrante do SIN, mediante a celebração
de contratos de compra e venda de energia elétrica livremente pactuados:
§ 6º É assegurado aos fornecedores e respectivos consumidores livre
acesso aos sistemas de distribuição e transmissão de concessionário e
permissionário de serviço público, mediante ressarcimento do custo de
transporte envolvido, calculado com base em critérios fixados pelo poder
concedente. (art. 15 da Lei n.º 9.074, de 1995)

Outra regra para os consumidores livres consiste na contratação da totalidade da carga a ser
atendida, sob pena de sanção, para que a cadeia produtiva (produção, conexão, transmissão
e distribuição) não seja afetada e surpreendida por decisões comerciais egoístas. Tal regra
está contida no parágrafo 7º, do art. 15, da Lei n.º 9.074, de 1995, verbis:

§ 7º O consumidor que exercer a opção prevista neste artigo e no art. 16
desta Lei deverá garantir o atendimento à totalidade de sua carga,
mediante contratação, com um ou mais fornecedores, sujeito a penalidade
pelo descumprimento dessa obrigação, observado o disposto no art. 3º,
inciso X, da Lei n.º 9.427, de 26 de dezembro de 1996. (Redação dada
pela Lei n.º 10.848, de 2004)

Com efeito, a regra geral para grandes consumidores, livres ou cativos, consiste na
contratação a priori de toda a carga a ser consumida no regime take or pay, pagando pela
energia contratada e não pela energia efetivamente consumida, incentivando o consumidor
a contratar toda sua demanda na potência máxima, sob pena de incorrer em sanções na
entrega de energia descontratada.

A lógica econômica por detrás dessa regra consiste em atribuir certa previsibilidade ao
sistema com a cobrança sempre de sua carga máxima (demanda de potência),
possibilitando a redução de custos através da modulação e da sazonalização, ao invés de
estimular a subcontratação e manter uma rede inoperante sem a justa contraprestação,
onerando todo o sistema.

Atualmente, ainda são tímidas as tentativas de ampliação do universo de consumidores que
podem ter acesso ao mercado livre de energia elétrica. Há em trâmite no Senado Federal
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três Projetos de Lei que tratam do assunto, mas ainda muito aquém da liberalização
irrestrita do mercado livre a todos os consumidores.

O Projeto de Lei do Senado nº 237, de 2014 do Senador Delcídio do Amaral prevê a
elegibilidade gradual dos consumidores cuja carga seja igual ou maior do que 3.000kW no
primeiro ano, de 2.000kW no segundo ano e 1.000kW no terceiro ano em diante 127. Essa
medida beneficiaria se aprovada 6.500 consumidores conforme justificativa apresentada:

O Projeto de Lei em questão visa ampliar o universo de consumidores
elegíveis para o mercado livre (ACL). Ao participar deste mercado, o
consumidor assume responsabilidades em relação a sua exposição aos
preços da energia, mas tem oportunidade ser atendido de forma
individual, conforme suas características de consumo, o que não é
permitido no mercado cativo.
O mercado livre, com sua capacidade de reconhecer a individualidade de
cada consumidor em lidar com os riscos e oportunidades da
comercialização de energia, promove a inovação e o equilíbrio entre
oferta e demanda com decisões descentralizadas sobre o consumo e a
produção de energia.
A ampliação do mercado livre, por meio da alteração dos critérios de
elegibilidade, põe fim à falta de isonomia entre consumidores acima de
3.000 kW conectados antes e depois de julho de 1995. Adicionalmente,
possibilita a livre escolha do segmento do consumo que reage a preço, o
que contribui para o uso eficiente da energia elétrica.
Com a implantação da presente proposta, estima-se que cerca de 6500
consumidores serão beneficiados, ampliando o ACL em 4600 MW
médios.
Atualmente, cerca de 27% do consumo nacional encontra-se no ACL.
Com as mudanças propostas espera-se que esse mercado atinja algo em
torno de 41% do consumo total, o que lhe aproxima um pouco mais do
que vem acontecendo em outros Países.
Por exemplo, na Europa, todos os consumidores são elegíveis como livres
desde 2007. Nos Estados Unidos e Canadá, 65% e 50% do mercado são
elegíveis, respectivamente. Por outro lado, na Austrália e Nova Zelândia
a totalidade do mercado é elegível. Aqui, na América do Sul, os limites
127
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de elegibilidade para o Mercado Livre são: 30 kW na Argentina; 100 kW
na Colômbia, Guatemala e Panamá; 250 kW no Uruguai; 1 MW no Peru
e Bolívia; e 2 MW no Chile.128

O Projeto de Lei do Senado nº 238, de 2014, por sua vez, ampliaria ainda mais o universo
de consumidores elegíveis para o mercado livre de energia que se utilizam de energia
especial, com a seguinte proposição:

Art. 1º O § 5° do artigo 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996,
passa a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 26...................................................................................................
§ 5° O aproveitamento referido nos incisos I e VI do caput deste artigo,
os empreendimentos com potência igual ou inferior a 1.000 kW (mil
kilowatts) e aqueles com base em fontes solar, eólica e biomassa cuja
potência injetada nos sistemas de transmissão ou distribuição seja menor
ou igual a 50.000 kW (cinquenta mil kilowatts) poderão comercializar
energia elétrica com consumidor ou conjunto de consumidores reunidos
por comunhão de interesses de fato ou de direito, cuja carga seja maior ou
igual a 200 kW (duzentos kilowatts), observados os prazos de carência
constantes dos arts. 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995,
conforme regulamentação da Aneel, podendo o fornecimento ser
complementado por empreendimentos de geração associados às fontes
aqui referidas, visando à garantia de suas disponibilidades energéticas,
mas limitado a 49% (quarenta e nove por cento) da energia média que
produzirem, sem prejuízo do previsto nos §§ 1° e 2° deste artigo.
...............................................................................................................’
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.129

Por último, o Projeto de Lei do Senado nº 239, de 2014, pretende eliminar o nível de
tensão exigido pela atual regulamentação para se tornarem elegíveis ao mercado livre de
energia elétrica, como mais uma medida de isonomia e tratamento assimétrico entre os
agentes, conforme proposição e sua justificativa:

Art. 1º O artigo 15 da Lei nº 9.074, de 07 de junho de 1995, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 15 Respeitados os contratos de fornecimento vigentes, a
prorrogação das atuais e as novas concessões serão feitas sem
exclusividade de fornecimento de energia elétrica a consumidores com
carga igual ou maior que 10.000 kW, atendidos em qualquer tensão, que
podem optar por contratar seu fornecimento, no todo ou em parte, com
produtor independente de energia elétrica.
.......................................................................................................
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§ 2 Decorridos cinco anos da publicação desta Lei, os consumidores com
carga igual ou superior a 3.000 kW, atendidos em qualquer tensão,
poderão optar pela compra de energia elétrica a qualquer concessionário,
permissionário ou autorizado de energia elétrica do mesmo sistema
interligado.
......................................................................................................”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Os consumidores livres que se conectaram ao sistema elétrico antes de
julho de 1995 só podem exercer essa opção se estiverem conectados ao
sistema em tensão maior ou igual a 69 kV. Os consumidores livres que se
conectaram após essa data não têm restrição de nível de tensão. Por
questão de isonomia, esse tratamento assimétrico entre agentes
semelhantes precisa ser corrigido.

Ainda que tímidas tais proposições legislativas, tais projetos são de extrema importância
para o setor elétrico, especialmente para o mercado de energia livre, na medida em que
coloca na pauta legislativa a discussão da necessidade de ampliação do mercado de energia
elétrica.

10.4. CONSUMIDORES ESPECIAIS

A figura do consumidor especial foi introduzida pela Lei n.º 9.427, de 26 de dezembro de
1996, que se caracteriza pelo consumo de energia elétrica por fontes renováveis, que lhe
garantem incentivos tarifários.

Os consumidores especiais, cujo consumo seja maior ou igual a 500 kW e findo os
contratos de fornecimento com a distribuidora local, podem optar pelo fornecedor de
energia diretamente no mercado livre, tornando-se agente da CCEE, mediante a celebração
de contratos de compra e venda de energia de fontes renováveis, nos termos do arts. 48 e
50 do Decreto n.º 5.163, de 2004, respectivamente:

Art. 48. Os consumidores ou conjunto de consumidores reunidos por
comunhão de interesses de fato ou de direito, cuja carga seja maior ou
igual a 500 kW, quando adquirirem energia na forma prevista no § 5º do
art. 26 da Lei n.º 9.427, de 26 de dezembro de 1996, serão incluídos no
ACL.
Art. 50. Os consumidores livres e aqueles referidos no art. 48 deverão ser
agentes da CCEE, podendo ser representados, para efeito de
contabilização e liquidação, por outros agentes dessa Câmara.
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Precisamente, o mencionado § 5º, do art. 26, da Lei n.º 9.427, de 1996, com redação dada
pela Lei n.º 12.783, de 2013, traz consigo a definição de consumidor especial:

Art. 26. Cabe ao Poder Concedente, diretamente ou mediante delegação
à ANEEL, autorizar:
(...)
§ 5o O aproveitamento referido nos incisos I e VI do caput deste artigo,
os empreendimentos com potência igual ou inferior a 1.000 kW (mil
kilowatts) e aqueles com base em fontes solar, eólica e biomassa cuja
potência injetada nos sistemas de transmissão ou distribuição seja menor
ou igual a 50.000 kW (cinquenta mil kilowatts) poderão comercializar
energia elétrica com consumidor ou conjunto de consumidores reunidos
por comunhão de interesses de fato ou de direito, cuja carga seja maior ou
igual a 500 kW (quinhentos kilowatts), observados os prazos de carência
constantes dos arts. 15 e 16 da Lei n.º 9.074, de 7 de julho de 1995,
conforme regulamentação da Aneel, podendo o fornecimento ser
complementado por empreendimentos de geração associados às fontes
aqui referidas, visando à garantia de suas disponibilidades energéticas,
mas limitado a 49% (quarenta e nove por cento) da energia média que
produzirem, sem prejuízo do previsto nos §§ 1o e 2o deste artigo.

São considerados, portanto, consumidores especiais os consumidores ou conjunto de
consumidores, reunidos por comunhão de interesses de fato ou de direito, que adquirirem
energia incentivada no todo ou em parte.

Os consumidores especiais, nos termos do § 2º, do art. 1º, da Resolução Normativa
ANEEL n.º 247, de 21 de dezembro de 2006, para o devido enquadramento, devem estar
localizados em áreas contíguas ou estarem inscritos no mesmo Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica - CNPJ.

São exemplos de consumidores especiais os condomínios e os shoppings, que, apesar de
constarem com diversas unidades consumidoras, podem optar pela entrega em uma única
unidade consumidora, representante das demais, que comercializará a energia na forma
bilateral livremente negociada.

Os comercializadores, uma vez equiparados ao produtor independente de energia, na forma
do §3º, do art. 26, da Lei n.º 9.427, de 1996 c/c art. 12, da Lei n.º 9.074, de 1995, também
podem comercializar na modalidade especial criada pelo § 5º, do art. 26, da Lei n.º 9.427,
de 1996 (art. 13 da Resolução Normativa ANEEL n.º 247, de 21 de dezembro de 2006),
cujo incentivo será repassado ao consumidor final.
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Para enquadramento na categoria de consumidor especial o agente deverá adquirir energia
proveniente de pequena central hidrelétrica, de empreendimentos com potência instalada
igual ou inferior a 1 MW, ou gerada a partir de biomassa, eólica ou solar, não superior a 30
MW de potência injetada no SIN.

O consumidor especial fará jus a redução de no mínimo a 50% nas tarifas de transmissão e
distribuição, nos termos do § 1º, do art. 26, da Lei n.º 9.427, de 1996 e § 1º, do art 3º, da
Resolução Normativa ANEEL n.º 247, de 21 de dezembro de 2006.

Por se tratar de regime diferenciado, a energia proveniente de geração incentivada deverá
ser contabilizada em separado e os contratos respectivos serão celebrados sob a rubrica
Compra e Venda de Energia Incentivada – CCEI perante a CCEE.

11. PREÇO

No mercado livre de energia elétrica, o usuário paga por toda energia disponibilizada a ele
(regime take-or-pay) e não propriamente pelo consumo, pois assim cobrirá todo o custo
que envolve a disponibilização da carga solicitada naquele ponto de entrega.

Nesse regime, a subcontratação é maléfica ao sistema, pois o vendedor não conseguirá
entregar a energia requisitada em patamar muito superior por restrições técnicas, sendo
necessários aprimoramentos de rede que requer planejamento. O atual regime visa
incentivar o consumidor a contratar sempre no limite de sua carga, gerando certa
previsibilidade ao sistema e reduzindo eventuais sobras.

Nesse contexto, eventuais diferenças de energia consumida e gerada serão liquidadas
mensalmente no mercado de curto prazo na CCEE, sob a rubrica de liquidação financeira
do Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits – MCSD.

É tarefa da CCEE, nos termos do inciso VI, do artigo 2º, do Decreto n.º 5.177, de 2004,
efetuar a contabilização dos montantes de energia elétrica comercializados e a liquidação
financeira dos valores decorrentes das operações de compra e venda de energia elétrica
realizadas no mercado de curto prazo.
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A CCEE é o agente responsável por contabilizar a energia produzida e a energia
consumida e comparar tais dados com os contratos vigentes e as medições registradas,
apurando-se, ao final, as diferenças positivas ou negativas para cada agente cadastrado na
CCEE.

Com base em tais dados imputados em sofisticados sistemas computacionais, as diferenças
apuradas são valoradas ao Preço de Liquidação das Diferenças - PLD, que parametrizará a
contabilização e a liquidação mensal no mercado de curto prazo, nos termos do art. 57 do
Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004.

Nesse balanço energético são apurados os volumes contratados e os volumes medidos
(energia verificada versus energia contratada) e a diferença determina a quantidade de
energia a ser negociada no mercado de curto prazo ao PLD, que corresponderá ao custo
marginal da operação, observados os seguintes critérios constantes dos incisos do §1º do
art. 57, do Decreto nº 5.163, de 2004, verbis:

Art. 57. A contabilização e a liquidação mensal no mercado de curto
prazo serão realizadas com base no PLD.
§ 1º O PLD, a ser publicado pela CCEE, será calculado antecipadamente,
com periodicidade máxima semanal e terá como base o custo marginal de
operação, limitado por preços mínimo e máximo, e deverá observar o
seguinte:
I - a otimização do uso dos recursos eletro-energéticos para o
atendimento aos requisitos da carga, considerando as condições técnicas e
econômicas para o despacho das usinas;
II - as necessidades de energia elétrica dos agentes;
III - os mecanismos de segurança operativa, podendo incluir curvas de
aversão ao risco de déficit de energia;
IV - o custo do déficit de energia elétrica;
V - as restrições de transmissão entre submercados;
VI - as interligações internacionais; e
VII - os intervalos de tempo e escalas de preços previamente
estabelecidos que deverão refletir as variações do valor econômico da
energia elétrica.

Para tanto, as partes contratantes devem registrar e validar as informações da transação no
sistema computacional disponibilizado pela CCEE nas data-limites para cada mês de
apuração, cujos montantes deverá corresponder à quantidade anual contratada.

O Preço de Liquidação de Diferenças é divulgado semanalmente pela CCEE tendo por
base o custo marginal de operação.
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Na convenção de comercialização, anexa à Resolução Normativa ANEEL nº 109, de 26 de
outubro de 2004, o Preço de Liquidação de Diferenças (PLD) é definido como sendo:

Preço a ser divulgado pela CCEE, calculado antecipadamente, com
periodicidade máxima semanal e com base no custo marginal de
operação, limitado por preços mínimo e máximo, vigente para cada
Período de Apuração e para cada Submercado, pelo qual é valorada a
energia comercializada no Mercado de Curto Prazo.

Os agentes que comercializaram energia sem lastro - ou seja, sem o respectivo contrato que
avalize a operação ou que tenha comercializado além do que o contrato previa, uma vez
que o usuário consome energia na medida de sua necessidade -, terão que adquirir essa
energia adicional no mercado de curto prazo ao preço de liquidação de diferenças,
conforme art. 4º da Convenção de Comercialização, verbis:
§ 4º As operações realizadas no Mercado de Curto Prazo serão
contabilizadas pela CCEE de acordo com as Regras e Procedimentos de
Comercialização, inclusive as relativas ao intercâmbio internacional de
energia elétrica e Energia de Reserva, definidas por regulamentação
específica, devendo as exposições dos agentes da CCEE serem valoradas
ao Preço de Liquidação de Diferenças - PLD.

O Preço de Liquidação de Diferenças é calculado pela CCEE uma semana antes do período
de apuração da energia vendida (ex-ante), levando-se em consideração a disponibilidade de
geração, vazões afluentes e carga do sistema, cujos dados são permanentemente
atualizados em programas computacionais que parametrizam os preços com base no custo
marginal de operação130, limitado por um valor mínimo e máximo estipulado pela
ANEEL131.

Além dos custos envolvidos para formação do preço da energia elétrica, sua formação
envolve também a lei da oferta e da procura por se tratar de bem escasso cuja procura
influenciará diretamente no preço desse insumo essencial:
O processo de formação de preço nos mercados de energia elétrica segue
essencialmente a regra básica da teoria microeconômica (a Lei da Oferta
e Procura) em que o preço da commodity ativo-objeto em um mercado
130

Custo necessário para agregar ao sistema uma nova unidade de energia (1 MWh).

131

Conforme Regras de Comercialização vigentes, aprovadas pelas Resolução Normativa ANEEL nº 511, de
2012.
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competitivo deve refletir a relativa escassez da oferta para um
determinado nível de demanda. Se a demanda pela commodity for baixa,
os geradores com maiores custos incrementais tendem a se retirar da
competição e ceder lugar aos com menores custos incrementais. Esse
processo resulta em preços de equilíbrio relativamente baixos. Por outro
lado, na medida em que a demanda aumenta, aqueles geradores com
menores custos incrementais serão os primeiros a entrar no mercado e a
usar sua capacidade de produção, seguidos pelos geradores mais caros a
fim de suprir a escassa commodity, aumentando assim o preço de
equilíbrio.
Esse processo é regularmente observado nos mercados de eletricidade. O
preço de liquidação tende a seguir de perto as variações diárias e sazonais
do consumo. Contudo não existe uma relação determinística entre a
demanda e o preço da eletricidade. Há uma série de fatores que trazem
incerteza ao processo de formação de preço.132

A regra, portanto, da formação de preço no mercado livre de energia elétrica verifica-se
pela livre concorrência, conforme lembra VITOR RHEIN SCHIRATO:

No que concerne ao processo de formação de preços no setor elétrico,
tem-se um cenário no qual cada ambiente de contratação tem processo
próprio: no ambiente de contratação regulada, a formação dos preços da
energia elétrica comercializada se dá nos leilões públicos, dispondo o
Decreto nº 5.163/2004 acerca dos critérios de repasse do preço da energia
às tarifas de distribuição (artigos 34 e seguintes). Distintamente, no
ambiente de contratação livre, a formação dos preços da energia elétrica
se dá em livre concorrência entre os agentes produtores, conforme
condições de mercado livremente disponíveis.133

Nessa medida, o preço de liquidação de diferenças parametrizará os preços dos contratos
bilaterais, que buscarão preços mais competitivos daqueles já previamente conhecidos, de
modo que garanta às partes contratantes uma blindagem contra a oscilação de preço de
mercado de curto prazo e a entrega firme de energia futura por determinado período.

Sobre a influência do preço de curto prazo na formação do preço dos contratos de médio e
longo prazo, os professores DOREL SOARES RAMOS, LINEU BELICO

DOS

REIS, CARLOS

MÁRCIO VIEIRA TAHAN, HÉCTOR ARANGO E WAGNER DA SILVA LIMA, do Departamento de
Engenharia de Energia e Automação Elétrica da Universidade de São Paulo, em análise
crítica das regras do antigo Mercado Atacadista de Energia, assim dispuseram:

132

MAYO, Roberto. Mercados de eletricidade. Rio de Janeiro: Synergia, 2012, p. 43 e 44.

133

SCHIRATO, Vitor Rhein. Geração de energia elétrica no Brasil: 15 anos fora do regime de serviço
público. Revista de Direito Público da Economia, Belo Horizonte, ano 8, n. 31, jul./set. 2010. Disponível em
http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?. Acesso em 25.08.2014.
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Para melhor situar-se na problemática da formação de preços, em
mercados elétricos onde se transaciona energia secundária para atender a
demanda não coberta contratualmente, convém tecer algumas
considerações de caráter um pouco mais geral.
De fato, o mercado livre e multilateral, a cuja tipologia pode ser adscrito
o MAE, representa uma parcela geralmente pequena do total
comercializado. Entretanto – como resulta da experiência advinda da
operação destes mercados em outros países – o referido ambiente
negocial desempenha um papel crucial no sucesso da totalidade do
processo mercantil.
Isto resulta, a fim de contas, da incerteza criada pela não estocabilidade
do produto elétrico, o que impossibilita utilizar esse fator, que é
dominante para diminuir o risco de, em um determinado momento,
experimentar falta do produto.
Assim sendo, os agentes apelam para contratos que reduzam sua
exposição a preços extremamente elevados, nos momentos de escassez.
No preço fixado através destes contratos, encontram-se embutidos custos
de oportunidade.
É claro que este procedimento de diminuição do risco não tem a mesma
eficiência que a compra para uso futuro, na medida em que o agente
comprador paga um prêmio baseado na expectativa mais pessimista
possível sobre a disponibilidade futura.
Na verdade, cada agente tem necessidade diferenciada, quanto aos
volumes acumulados de eletricidade dos quais é um eventual comprador.
Assim, uma solução melhor é garantir apenas a parcela mais necessária
(menos renunciável), deixando o restante exposto ao risco.
A proporção ideal entre o ‘Hedging’ (parcela contratada) e a ‘Exposure’,
depende de cada agente e das peripécias do mercado. De qualquer modo,
é a parcela exposta a que é objeto de competição direta e, portanto, a
única que pode exibir preços resultantes das condições reais e
momentâneas da equação oferta-demanda. Assim, estes preços (SPOT
PRICE) têm um papel indicativo preponderante na formação dos preços
de médio e longo prazo.134

No que diz respeito ao pagamento, os contratos bilaterais de compra e venda de energia
prevê um montante de dinheiro por unidade consumida em megawatt/hora, corrigido
monetariamente pelo índice adotado pelas partes.

Em nosso ordenamento jurídico, a venda pressupõe a fixação de um preço em dinheiro, sob
pena de descaracterização do próprio contrato de compra e venda, nos termos do art. 481
do Código Civil: “Art. 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se
obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em
dinheiro.”

134

Disponível em
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Audiencia_Publica/audiencia_proton/2000/ap002/Parecer%20USP%20L
ineu.pdf. Acesso em 3.12.2014.
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O dinheiro será, pois, sempre a contrapartida da entrega da energia elétrica, sem o qual não
se aperfeiçoará a compra e venda e, uma vez estipulado e consentido, juntamente com a
delimitação do objeto, torna o negócio perfeito e acabado, nos termos do art. 482, do
Código Civil: “Art. 482. A compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e
perfeita, desde que as partes acordarem no objeto e no preço.”

Sem o preço, condição indispensável ao contrato de compra e venda, o negócio jurídico
assume outra feição recaindo em outras figuras contratuais, tais como permuta ou doação.

O preço deve ser também determinado ou determinável, sendo possível que as partes fixem
os preços em função de índices ou parâmetros, conforme preconizado no art. 487, do
Código Civil: “Art. 487. É lícito às partes fixar o preço em função de índices ou
parâmetros, desde que suscetíveis de objetiva determinação.”

Ainda, segundo o art. 489 do Código Civil, o contrato de compra e venda é nulo quando se
deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço. Porém, muito comum no
mercado de energia elétrica é a fixação do preço por intermédio de bolsas eletrônicas de
energia, que encontra respaldo no art. 486 do Código Civil: “Art. 486. Também se poderá
deixar a fixação do preço à taxa de mercado ou de bolsa, em certo e determinado dia e
lugar.”

Também é possível, nos termos do art. 485, a fixação do preço ser designada ao arbítrio de
terceiro designado pelas partes.

Por fim, o preço deve ser real sob pena de caracterizar-se simulação quando fixado em
patamares irrisórios ou mesmo lesão (art. 157, do Código Civil) se o preço não for fixado
em patamares justos.
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12. OBRIGAÇÕES

12.1) Registro do contrato

No que diz respeito à comercialização de energia elétrica, a Lei n.º 10.848, de 15 de março
de 2004, criou a figura da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE (art.
4º), responsável pela viabilização da compra e venda de energia elétrica.

O Decreto n.º 5.163, de 30 de julho de 2004, previu em seu art. 56 o registro de todos os
contratos de compra e venda de energia elétrica no âmbito da CCEE, verbis:

Art. 56. Todos os contratos de compra e venda de energia elétrica
firmados pelos agentes, seja no ACR ou no ACL, deverão ser registrados
na CCEE, segundo as condições e prazos previstos em procedimento de
comercialização específico, sem prejuízo de seu registro, aprovação ou
homologação pela ANEEL, nos casos aplicáveis.

Nesse diapasão, o registro dos contratos de energia elétrica não se correlaciona com a
questão formal da publicidade, como os demais contratos de compra e venda ordinários,
sendo condição de sua própria existência.

Por seu turno, o Decreto n.º 5.177, de 12 de agosto de 2004, elenca as diversas atribuições
da CCEE, dentre elas a de manter o registro dos montantes de potência e energia objeto de
contratos celebrados no Ambiente de Contratação Livre – ACL (art. 2º, inc. III)135.

O registro na CCEE é, pois, de suma importância, eis que é ela responsável pela
contabilização e liquidação de tais contratos, nos termos do art. 7º da Convenção de
Comercialização, anexa à Resolução Normativa ANEEL n.º 109, de 26 de outubro de
2004:

Essa regra foi reproduzida na Convenção de Comercialização: “Art. 24. Conforme disposto nos Decretos
n.º 5.177, de 2004, e n.º 6.353, de 2008, a CCEE terá, dentre outras, as seguintes atribuições: (...) “II - manter
o registro de todos os contratos celebrados no âmbito do ACR e do ACL, incluindo os respectivos montantes
de potência e energia, e suas alterações;”, atribuindo à Superintendência da CCEE essa função: “Art. 32. São
de competência exclusiva da Superintendência da CCEE as seguintes atribuições: (...) II – registrar os
contratos de compra e venda de energia elétrica;”.
135
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Art. 7º. Todos os contratos de compra e venda de energia elétrica e
respectivas alterações deverão ser registrados na CCEE,
independentemente da data de início de suprimento, inclusive para fins de
Contabilização e Liquidação Financeira, segundo as condições e prazos
previstos em Procedimentos de Comercialização específicos, sem
prejuízo de seu registro, aprovação ou homologação pela ANEEL.

Esse procedimento de contabilização e liquidação de energia elétrica identificará as
quantidades comercializadas no mercado e as liquidadas ao PLD (art. 58 do Decreto
5.163, de 2004), auferindo a energia contratada e a energia efetivamente entregue,
monitorando assim a conduta dos agentes desse mercado, aplicando-lhes as devidas
sanções quando cabíveis.

12.2) Disponibilização e entrega da energia

Conforme anteriormente explicitado, toda a energia produzida é escoada para as unidades
consumidoras, integrantes do Sistema Interligado Nacional, que receberão a energia
independentemente de seu contrato.

Assim, uma vez conectada ao sistema, a energia será injetada na unidade consumidora na
medida de seu consumo. Não é, portanto, o contrato quem determina a quantia de energia
para o usuário, mas sim o próprio consumo.
Nos contratos de compra e venda de energia elétrica a “entrega” da energia é ficta. Isto é, a
obrigação comercial de venda de energia por um determinado agente não implica a entrega
física da energia por esse mesmo agente, sendo possível que essa energia seja entregue por
qualquer gerador integrante do Sistema Interligado Nacional – SIN, que despachará sua
energia produzida por ordem do Operador Nacional do Sistema Elétrico.
Ao vendedor caberá assegurar apenas que possui “quotas” suficientes da energia
comercializada por meio de usinas próprias ou de contratos de compra de energia firmados
pelo vendedor junto a outros vendedores de energia.

Na comercialização de energia elétrica verificamos uma dissociação entre, de um lado, o
aspecto comercial representado pela obrigação de venda de energia assumida pelo
vendedor, que se obriga apenas a possuir lastro ou quota do Sistema Interligado Nacional
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por meio de usinas próprias ou de contratos junto a terceiros, e, de outro lado, o aspecto
físico da entrega de energia, que pode ser realizado por qualquer gerador do Sistema
Interligado Nacional.

A energia contratada representa, na verdade, apenas e tão-somente um lastro comercial que
dá direito a uma determinada quota ou quantidade de energia que será suprida pelo Sistema
Interligado Nacional e não uma vinculação, direta, imediata e biunívoca, com a energia
física efetiva de qualquer usina.

Não há, pois, na venda de energia uma vinculação direta entre a energia comprada e a
energia física que será disponibilizada pelo gerador ao sistema. Como vimos, quem
determina a quantidade de energia que será alocado ao Sistema Interligado Nacional é o
ONS, que realiza o despacho centralizado nos termos do art. 13, parágrafo único, letra ‘a’,
da Lei n.º 9.648, de 1998.

Trata-se, na verdade, de compra e venda de bem genérico, cuja determinabilidade é
relegada por força de lei, que no caso é o ONS, conforme distinção mencionada por
PONTES DE MIRANDA:

O objeto da compra-e-venda pode ser determinado ou apenas
determinável. A determinibilidade ou resulta de vontade dos contraentes,
inclusive se deixaram ao arbítrio de terceiro, ou da lei, que impõe a
espécie que no lugar e no tempo pode ser vendida.
Determinação somente há quando se precisa qual o objeto que se vende.
Diz-se, então, objeto específico, bem específico. A compra-e-venda em
massa é compra-e-venda específica, pois que se compra-e-vende, por
exemplo, todo o vinho que está no depósito da rua tal, ou toda a
maquinaria de que pode usar a empresa, toda a colheita, todos os animais
que nascerem durante o ano, tôda a produção de ovos da granja do
vendedor. Não importa se o preço é global, ou por medida, ou peso. Nas
compra-e-vendas globais, ou em massa, os riscos são do comprador, pois
a tradição se dá no momento da conclusão do contrato, salvo cláusula em
contrário, explícita, implícita ou tácita.136

Não existe, portanto, nesse mercado garantia do comprador de que a energia entregue seja
proveniente do vendedor, na medida em que se trata de bem fungível e injetada no Sistema
Interligado Nacional. Tal peculiaridade foi ressaltada por LUIZ GASTÃO PAES DE BARROS
LEÃES:
136

Ob. Cit., p. 17.
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Estabelecidos, porém, os montantes a serem alocados pelas geradoras no
sistema integralizado de energia, para fazer frente tanto aos contratos
iniciais como aos contratos bilaterais e às transações de mercado de curto
prazo, não haverá, tecnicamente, como se saber com qual empresa
compradora acaba ficando com a energia que cada uma das vendedoras
fornece, pelo fato de que a energia – bem eminentemente fungível (CC,
art. 50) -, uma vez introduzida no sistema integrado pelas empresas
geradoras, mescla-se e homogeniza.137

O montante de energia produzido e alocado no sistema depende da demanda dos
consumidores e, como não pode ser estocada, a energia produzida será equivalente a
energia consumida, descontando as perdas técnicas e comerciais. É um mercado sem
estoque conforme LUIZ GASTÃO PAES DE BARROS LEÃES alerta:

Considere-se ainda que este é um mercado sem estoque: a energia
produzida deve ser imediatamente consumida. Nessa decisão, o ONS, ao
buscar a otimização do sistema, desconsidera os contratos eventualmente
ajustados entre os agentes de geração e os agentes de distribuição.138

O montante total da energia produzida é, então, despachado para as distribuidoras na
medida em que demandada por seu mercado consumidor, não sendo possível identificar
sua procedência.

Nesse aspecto, em virtude da peculiaridade desse sistema, é que o Acordo do Mercado,
contrato multilateral subscrito pelos agentes do setor elétrico que definiu as diretrizes para
instituição e funcionamento do MAE, assim dispôs:

Cláusula 2ª (...)
§ 5º Os contratos, no âmbito do MAE, não implicam entrega física de
energia por parte do agente de geração que firmou contrato com o agente
de comercialização, podendo a energia ser entregue por outro agente de
geração em função da operação otimizada do sistema.

E, tendo o MAE sido substituído pela CCEE, institui-se a Convenção de Comercialização
de Energia Elétrica, por meio da Resolução Normativa ANEEL n.º 109, de 26 de outubro
de 2004, disciplinando que:

137

LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. A comercialização da energia elétrica no mercado atacadista de
energia elétrica. In RT 792/01, p. 160.
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Art. 7º. Todos os contratos de compra e venda de energia elétrica e
respectivas alterações deverão ser registrados na CCEE,
independentemente da data de início de suprimento, inclusive para fins de
Contabilização e Liquidação Financeira, segundo as condições e prazos
previstos em Procedimentos de Comercialização específicos, sem
prejuízo de seu registro, aprovação ou homologação pela ANEEL.
§ 1º Os contratos registrados na CCEE não implicam, necessariamente,
compromisso de entrega física de energia elétrica por parte dos agentes
vendedores, podendo a energia ser entregue por outro agente da CCEE,
ressalvando-se, para todos os efeitos, que a responsabilidade contratual
pela entrega da energia continua sendo do agente vendedor referido no
contrato.

Dessa forma, o “lastro para a venda de energia” não precisa ser necessariamente
apresentado por meio de “empreendimento de geração próprio”, mas pode antes ser
constituído por empreendimento “de terceiros, neste caso, mediante contratos de compra
de energia ou de potência”, nos termos preconizados pelo § 1º do art. 2º do Decreto n.º
5.163, de 2004:

Art. 2º Na comercialização de energia elétrica de que trata este Decreto
deverão ser obedecidas, dentre outras, as seguintes condições:
I - os agentes vendedores deverão apresentar lastro para a venda de
energia e potência para garantir cem por cento de seus contratos, a partir
da data de publicação deste Decreto;
(...)
§ 1º O lastro para a venda de que trata o inciso I do caput será constituído
pela garantia física proporcionada por empreendimento de geração
próprio ou de terceiros, neste caso, mediante contratos de compra de
energia ou de potência.

Em razão dessa peculiaridade de o agente comprador receber a energia elétrica do Sistema
Interligado Nacional é que DAVID A. M. WALTENBERG sustenta que a comercialização de
energia trata-se de mera intermediação:

O que faz o segmento de comercialização? Formalmente, conforme
previsto na respectiva legislação, compra e venda de energia. Na prática,
todavia, em particular nos casos de negócios entabulados por
comercializadores, estes podem intermediar a compra e venda, havendo,
mesmo, hoje uma tendência muito forte de que esta alternativa seja mais
utilizada, por propiciar economia no que respeita à carga tributária, com a
redução da quantidade de operações passíveis de tributação.
Em regra, o comercializador vende a energia elétrica, mas não a entrega.
A entrega é feita pelo concessionário detentor das instalações físicoelétricas existentes no local em que se situa a unidade destinatária.
Somente se o comercializador for o próprio distribuidor local, venderá e
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entregará a energia, o que ocorre nos casos de conexão direta do
destinatário da energia à usina, ou à Rede Básica.139

Essa teoria da intermediação, porém, não se sustenta. A intermediação se verifica com a
aproximação útil entre vendedor e comprador, remunerando-se essa atividade, geralmente
em percentual do negócio entabulado, a exemplo do contrato de corretagem (art. 722 e ss.,
do Código Civil).

A figura da intermediação, inclusive, foi posteriormente adotada pela ANEEL por meio da
comercialização varejista, que trata a Resolução Normativa ANEEL nº 570, de 2013, e
envolvem relações comerciais por representação.

Na comercialização de energia elétrica não há intermediação para a aproximação útil entre
vendedor e comprador. O comercializador é a figura do vendedor que compra diversos
lotes de energia de diversos agentes produtores e vende essa energia em nome próprio da
maneira que lhe parecer conveniente, sob sua responsabilidade.

Pode-se sustentar que as bolsas de energia independentes, que sequer detém autorização do
Poder Público, atuam como intermediárias ou brockers no jargão do mercado financeiro,
aproximando vendedores e compradores, mas nunca os comercializadores que pactuam
contratos de compra e venda de energia em nome próprio e sob sua inteira
responsabilidade. Do contrário, poder-se-ia isentar o comercializador-vendedor pela não
entrega da energia de terceiro, respondendo pela frustração apenas da intermediação.

Na atual sistemática, o comercializador irá entregar de forma ficta a energia
comercializada. Assim, vende-se uma determinada quantidade de energia absolutamente
fungível e que pode ser gerada por qualquer usina integrante do Sistema Interligado
Nacional.

Nesse modelo, o comprador recebe de forma ficta toda a energia contratada no mercado
livre, ainda que tenha consumido menos energia do sistema que o montante contratado. Do
mesmo modo, é imputado ao vendedor o fornecimento ficto de toda a energia pactuada nos
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Direito administrativo econômico. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 369.

113

diversos contratos que tenha realizado, ainda que o montante total não tenha sido capturado
pelo sistema.

Com base nessa ficção, o comprador paga por toda a energia contratada,
independentemente se a consumiu em sua totalidade ou não, e eventuais sobras ou déficits,
serão

calculados

em

apartado

no

chamado

mercado

de

curto

prazo,

onde

serão contabilizadas e liquidadas as diferenças entre os montantes gerados, contratados e
consumidos.

Assim, em prol da segurança do setor elétrico, foi imposto aos agentes vendedores e
compradores a comprovação de lastro físico ou contratual para atendimento integral do
consumo, nos termos do art. 2º, incisos I e III, do Decreto n.º 5.163, de 2004, verbis:

Art. 2º Na comercialização de energia elétrica de que trata este Decreto
deverão ser obedecidas, dentre outras, as seguintes condições:
I - os agentes vendedores deverão apresentar lastro para a venda de
energia e potência para garantir cem por cento de seus contratos, a partir
da data de publicação deste Decreto;
(...)
III - os consumidores não supridos integralmente em condições reguladas
pelos agentes de distribuição e agentes vendedores deverão, a partir de
1º de janeiro de 2005, garantir o atendimento a cem por cento de suas
cargas, em termos de energia e potência, por intermédio de geração
própria ou de contratos registrados na CCEE e, quando for o caso,
aprovados, homologados ou registrados na ANEEL.

Essa regra vital ínsita à comercialização de energia foi assim reproduzida na Convenção de
Comercialização, de que trata a Resolução Normativa nº 109, de 26 de outubro de 2004, da
ANEEL:

Art. 6º Os Agentes da CCEE, conforme condições estabelecidas no
Decreto nº 5.163, de 2004, e demais condições estabelecidas pelo Poder
Concedente ou pela ANEEL, deverão:
I – na condição de vendedor, comprovar lastro para venda de energia
elétrica e potência; ou
II – na condição de comprador, comprovar suficiência de cobertura
contratual de consumo de energia elétrica e potência.
Parágrafo único. O não cumprimento pelos agentes da CCEE do disposto
no caput e respectivos incisos implicará a aplicação, aos infratores, das
penalidades calculadas conforme Procedimentos de Comercialização
específicos.
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Portanto, o objeto do contrato de compra e venda de energia elétrica – quantidade de
energia e potência associada ao contrato – deve ser aquele que corresponda ao máximo de
energia consumida mensalmente, para se garantir certa previsibilidade ao sistema, sob pena
de sanção.

A subcontratação, além das penalidades cabíveis, contribuirá para o aumento do risco
regulatório e ainda sujeitar-se-á ao preço do mercado de curto prazo, com preços
imprevisíveis e geralmente muito superiores para a aquisição da energia complementar.

No âmbito da CCEE, o agente vendedor é responsável pela venda, registro e entrega,
enquanto que o agente comprador é responsável pela compra, validação e aceite da energia
elétrica contratada no ponto de entrega previamente determinado.

O registro na plataforma disponibilizada pela CCEE deverá constar prazo de vigência,
volume contratado, identificação e qualificação das partes e os submercados, de acordo
com o respectivo ponto de entrega. Tais informações deverão, posteriormente, serem
validadas pelo comprador nos prazos estabelecidos com declaração de aceite.

12.3) Prazos e vigência

Nos contratos de compra e venda de energia elétrica são estipulados prazos de vigência que
correspondem ao período de suprimento de energia elétrica. Em tais contratos são fixados
dia e hora do início do suprimento, bem como dia e hora do fim do suprimento.

Em casos omissos quanto ao horário do suprimento, considerar-se-á o início do suprimento
como sendo a zero hora do dia estipulado.

Em geral, os contratos de compra e venda de energia elétrica são de longa duração, por
permitir a redução de custos ao consumir grandes quantidades de energia de um só agente,
restringindo ainda os riscos futuros de um mercado extramente volátil e mantendo-se
distante das oscilações do mercado de curto prazo.
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Atualmente, os contratos de longa duração representam mais de 70% dos contratos
registrados na CCEE, considerando os contratos superiores a 2 anos, enquanto que os
contratos de curto prazo, de duração mensal, correspondem a 10% do mercado.140

12.4) Sazonalização e modulação

Além do prazo, os contratos de comercialização de energia elétrica preveem a
sazonalização e a modulação da quantidade anual pactuada, com base no montante de
energia comercializada, expresso em Megawatt (MW), e no fator de potência associado ao
contrato, expresso em Megawatt-hora (MWh).

A sazonalização corresponde à quantidade mensal de energia a ser disponibilizada,
calculada em MWh. A sazonalização deve ser comunicada pelo comprador e validada pelo
vendedor no início de cada ano civil, estipulando a energia comercializada para cada mês.
Na ausência de estipulação contratual, será considerada como flat a sazonalização,
distribuindo igualmente a quantidade anual remanescente.

A modulação, por sua vez, corresponde à quantidade de energia a ser disponibilizada ao
longo do dia, hora a hora, podendo ser ajustada mensalmente uma única vez. Do mesmo
modo, a modulação será considerada flat, com distribuição uniforme da energia, em caso
de ausência de comunição ou validação.

13. FUNÇÃO SOCIAL

A existência digna insculpida no caput do art. 170 da Constituição da República, tem por
fundamento o trabalho humano e a livre iniciativa, que têm no contrato um dos
instrumentos viabilizadores para se garantir o desenvolvimento pessoal dos contratantes
em si e, no caso da energia elétrica, alcançar preços reduzidos que comporão o custo de
diversos produtos ou como insumo final, açambarcando, pois, os princípios fundamentais
da dignidade da pessoa humana e da justiça social.
140
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Nesse contexto, o princípio do solidarismo (art. 1º, IV, CR), calcado em uma ordem social
harmônica, estará presente em todos os contratos de compra e venda de energia elétrica,
quando pactuados livremente.

No que tange à socialidade (art. 421, CC), a opção pelo ingresso no mercado livre, como
visto alhures, é baseada em uma escolha isenta sem qualquer imposição e previamente
sopesada, onde serão pactuados os contratos de compra e venda de energia elétrica, que
estarão cumprindo sua função social, pois tenciona a preservar os interesses da
coletividade.

Ainda que se verifique a presença maciça de contratos padronizados na comercialização de
energia, não se sublima a vontade das partes, conforme ressalva o professor CLAUDIO LUIZ
BUENO DE GODOY:

A essa realidade, não se nega, o contrato deveu e ainda deve adequar-se.
Daí a contratação por meio de standards, de contratos com cláusulas
gerais previamente estipuladas. Mas sem que, por isso, o contrato deixe
de ser assim considerado, por uma suposta falta de consenso, de vontade
das partes. Ao contrário, consoante observa Massimo Bianca, mesmo as
cláusulas gerais encontram o móvel de sua eficácia na manifestação do
consentimento contratual, inclusive, pois, na manifestação de vontade do
aderente, em contratos dessa espécie, ainda que suficiente uma genérica
aceitação quanto ao predisposto pela outra parte.141

Aliás, a consensualidade entre as partes se faz presente pela manifestação de vontade do
aderente, em um mercado em que se prega a agilidade nas negociações, cuja
previsibilidade é ponto positivo em razão de proporcionar maior segurança jurídica aos
contratantes.

Nesse ramo da comercialização de energia elétrica, os contratos padronizados não se
equivalem aos contratos de massa que confere ao contratado poderes exorbitantes em
detrimento dos contratantes.

141

GODOY, Claudio Luiz Bueno de. Função social do contrato: os novos princípios contratuais. São Paulo:
Saraiva, 2009, p. 130.
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A utilização de contratos padronizados nesse ambiente em que há livre competição de
mercado presta-se à racionalização e otimização dos negócios a serem entabulados,
quedando-se interessante também aos contratantes, que dispõem de informações prévias,
conferindo agilidade às negociações e reduzindo os custos de transação.

Sob o aspecto da justiça contratual distributiva, faz-se imperioso a extensão do acesso dos
contratos de comercialização de energia elétrica a um número cada vez maior de usuários,
sendo já uma tendência legislativa, facultando aos grandes usuários de energia elétrica
fazer uso dessa opção ou permanecer no ambiente regulado, fomentando o acesso a esse
bem essencial de forma isonômica e competitiva.

Por fim, a função social do contrato é atendida quando respeitada sua função econômica
com a transferência de riquezas, que não pode ser suprimida em prol de assistencialismo
conforme apontado por HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

A função social que se atribui ao contrato não pode ignorar a sua
função primária e natural que é a econômica. Não pode estar anulada,
a pretexto de cumprir-se, por exemplo, uma atividade assistencial ou
caritativa. Ao contrato cabe uma função social, mas não uma função
de ‘assistência social’. Um contrato oneroso e comutativo não pode,
por exemplo, ser transformado por revisão judicial, em negócio
gratuito e benéfico. Por mais que o indivíduo mereça assistência
social, não será no contrato que se encontrará remédio para tal
carência. O instituto é econômico e tem fins econômicos a realizar,
que não podem ser ignorados pela lei e muito menos pelo aplicador
da lei.
Reconhece-se, modernamente – repita-se – que a liberdade de
contratar deve-se comportar dentro da função social do contrato. Mas,
que função maior pode ter o contrato senão aquela que justifica sua
existência: servir à circulação de riquezas, proporcionando segurança
ao tráfego do mercado?
Primeiro, portanto, tem de reconhecer-se a função natural e específica
do instituto jurídico dentro da vida social; depois é que se pode pensar
em limites dessa natural e necessária função. O contrato, então, existe
para propiciar circulação da propriedade e emanações desta, em clima
de segurança jurídica. Assegurada esta função sócio-econômica,
pode-se cogitar de sua disciplina e limitação. Não se pode, contudo, a
pretexto de regular a função natural, impedi-la. A função social é um
plus que se acrescenta à função econômica. Não poderá jamais ocupar
o lugar da função econômica no domínio do contrato. Contrato sem
função econômica, simplesmente não é contrato. O contrato pode ser
invalidado por ofensa aos limites da função social. Não pode,
entretanto, ser transformado pela sentença, contra os termos da
avença e ao arrepio da vontade negocial, em instrumento de
assistência social. Impossível é determinar, que se preste
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gratuitamente o que se ajustou oneroso. Nem tampouco se admite
exigir, pelo mesmo preço, prestação maior ou diversa da que se
contratou. Isto equivale a um confisco dos valores econômicos a que
o contratante tem direito, segundo a ordem econômica tutelada pelo
sistema constitucional vigente.142

14. RESPONSABILIDADE CIVIL
Em qualquer contrato deve-se sempre agir com probidade, sob pena de uma das partes
responder civilmente em caso omissão ou transgressão dos deveres de conduta esperado,
não só durante a execução do contrato, como nas fases pré e pós contratual.

Hodiernamente, o conceito de boa-fé contratual divide-se basicamente em duas
modalidades, quais sejam, a boa-fé subjetiva e a boa-fé objetiva. A primeira delas, a boa-fé
subjetiva, corresponde à crença psicológica do contratante acerca dos elementos que
envolvem o negócio a ser entabulado.

No campo contratual, o Direito exclui do seu campo de atuação a boa-fé subjetiva, eis que
intrínseca ao campo psicológico do indivíduo, concentrando seus esforços na boa-fé
objetiva, que pode ser externada e, portanto, objeto de prova e estudo pelos operadores do
Direito.

A boa-fé objetiva, empregada como cláusula geral no Código Civil, consiste no dever de
conduta conforme os padrões éticos exigidos do homem médio pela sociedade que as
partes devem adotar nos negócios jurídicos, traduzida na “conduta adequada, correta, leal e
honesta que as pessoas devem empregar em todas as relações sociais”143.
Sobre a boa-fé objetiva CLÁUDIA LIMA MARQUES destaca a importância da conduta do
indivíduo respeitar também os interesses da contraparte:
Boa-fé objetiva significa, portanto, uma atuação ‘refletida’, uma atuação
refletindo, pensando no outro, no parceiro contratual, respeitando-o,
respeitando os seus interesses legítimos, suas expectativas razoáveis, seus
direitos, agindo com lealdade, sem abuso, sem obstrução, sem causa lesão
ou desvantagem excessiva, cooperando para atingir o bom fim das
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obrigações: o cumprimento do objetivo contratual e a realização dos
interesses das partes.144

A boa-fé objetiva, por se tratar de regra de conduta, não possui conceito estanque e vem
sofrendo mutações ao longo da história, diante da evolução das sociedades e dos
respectivos elementos que envolvem a boa-fé, cujos pressupostos são constantemente
aperfeiçoados, de modo a acobertar as diversas situações da vida cotidiana cada vez mais
complexas.

Sem embaraço, pode-se dizer que a boa-fé objetiva consiste no comportamento escorreito
que as partes devem perquirir nas relações, nos termos do art. 422 do Código Civil. Tratase, pois, de uma cláusula geral, de conteúdo aberto, norteadora para o trabalho de
interpretação do julgador diante de um determinado caso concreto.

No plano da concretização do negócio jurídico, além do dever principal almejado, emanam
os deveres acessórios de conduta, que devem ser pautados sempre pela boa-fé objetiva.
Diante de infindáveis situações fáticas existentes e que surgem paulatinamente, verifica-se
uma pluralidade de deveres acessórios, não exaustivos, que podem ser sistematizados, por
questão metodológica, em três níveis a saber: o dever de informação, o dever de proteção e
o dever de lealdade145.

No que tange ao dever de informação, este consiste em levar a contraparte qualquer
informação que possa ser relevante para os fins do contrato ou para sua formação,
equilibrando-se as posições contratantes. Em suma, esse dever traduz-se pela máxima da
proibição de enganar.

Os contratantes devem, portanto, agir sempre com lisura e boa-fé, notadamente na fase prénegocial em que o dever de informação mostra-se mais necessário em um ambiente ainda
de incertezas.
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As informações devem ser apresentadas tempestivamente de forma plena e precisa com
relação aos fatos pertinentes e úteis146 ao contrato em si e a seu conteúdo, sem omissões,
sob pena de se incorrer em responsabilização civil ou na própria nulidade do contrato em
casos de dolo ou erro.

No campo das informações, os agentes devem se preservar tudo aquilo que diz respeito ao
sigilo profissional e direitos da personalidade, sob pena de cometimento de ato ilícito com
a divulgação de conteúdo personalíssimos.

Quanto ao dever de lealdade no campo contratual, circunscrita à atitude das partes em
razão da finalidade do contrato, estas devem se comportar de maneira honesta, não
violadora da ética. Age com lealdade, portanto, aquele que não atua com dolo, com abuso
de direito ou com fraude.

Nesse aspecto, deve-se, ainda, considerar a confiança que a parte deposita na contraparte
que deve ser preservada. A quebra de confiança está presente em casos como, v.g., na
ruptura injustificada das negociações preliminares; na omissão de causa de nulidade do
contrato (culpa in contrahendo)147, ou na inobservância na preservação do sigilo148.

Frise-se que a ruptura das negociações não é um ilícito, na medida em que existe o
primado de que ninguém é obrigado a contratar. Todavia, essa liberdade de contratar não é
irrestrita e deve ser pautada na boa-fé objetiva, caracterizada pela confiança depositada na
contraparte e que deve prevalecer. Se o contratante demonstrou interesse em finalizar o
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é a utilidade desses fatos, constituindo-se um binômio de pertinência e utilidade para se aferir a viabilidade
da informação. Se a informação não for útil, ainda que pertinente não deve ser levada em consideração e
vice-versa. Por informação útil entende-se a informação que interessa a contraparte, eliminando-se os
excessos.
Nesse sentido Menezes de Cordeiro traz a arguta lição de Ihering, precursor do tema: “Pode considerar-se
que, para JHERING, a culpa in contrahendo é um instituto da responsabilidade civil pelo qual, havendo
nulidade no contrato, uma das partes, que tenha o devesse ter conhecimento do óbice, deve indenizar a outra
pelo interesse contratual negativo”. In Da boa fé no direito civil, p. 527 e ss.
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O dever de sigilo é de importância fundamental e se refere tanto às pessoas envolvidas quanto aos
negócios do co-contratante no que tange as informações restritas ou pessoais obtidas, nelas incluídas aquelas
relativas aos direitos de personalidade. Ainda que o negócio não seja concluído, esse dever persiste (boa-fé
pós-contratual) e, de modo algum, a informação sigilosa deve ser usada em benefício próprio.
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negócio e a outra parte teve dispêndios para consagração do negócio, a ruptura
injustificada é uma conduta desleal e gera o dever de reparar os danos suportados.

O dever de proteção, que se traduz no dever dos contratantes de zelar pela integridade
física da contraparte e dos bens envolvidos, em nosso direito pátrio, pode ser invocado sob
o manto da responsabilidade aquiliana, que dentro da responsabilidade extracontratual, sob
a ótica da cláusula geral, oferecerá guarida aos contratantes que buscará a respectiva
indenização pelo mal que lhe foi causado, sem estar adstrito aos termos e valores do
contrato.

Nos contratos de compra e venda de energia elétrica, por se tratar de um mercado
extremamente volátil com preços flutuantes, não é raro que determinado vendedor se valha
de instrumentos para não cumprir suas obrigações contratuais, para obter maiores
vantagens econômicas em contratações paralelas, como, por exemplo, vender a energia
contratada no mercado spot a preços superiores, arcando com as multas contratuais
pertinentes, sem a entrega da respectiva energia contratada.

Para tais situações, em que houve a ruptura do comportamento esperado, surge o dever de
indenizar (art. 927 do Código Civil) pelos prejuízos advindos desse comportamento
culposo (art. 186 do Código Civil), omissivo ou comissivo.

Então, para os contratos de compra e venda de energia elétrica, para além das penalidades
administrativas pertinentes ao mercado livre, cabíveis em razão da concordância dos
partícipes com a assinatura do acordo geral e adesão à CCEE, os contratantes deverão
observar em todas as fases os deveres de conduta decorrentes da boa-fé objetiva, sob pena
de responsabilização, tendo em vista que o mercado de energia elétrica opera-se em teia e o
dano sofrido certamente abalará toda a cadeia, colocando em cheque a credibilidade do
setor e o próprio sistema.
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15. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

O Código de Defesa do Consumidor, consubstanciado na Lei n.º 8.078, de 1990, surgiu da
necessidade em garantir aos contratantes posição de igualdade, assinalando medidas
protetivas ao consumidor diante de sua vulnerabilidade em relação ao fornecedor.

Para se caracterizar uma relação de consumo e, portanto, invocar a proteção do Código de
Defesa do Consumidor nas transações comerciais é necessário a presença de um lado do
consumidor (art. 2º) ou um ente equiparado (art. 2º, § único) e, de outro, um fornecedor
(art. 3º) de produto (art. 3º, § 1º) ou serviço (art. 3º, § 2º).

O conceito de consumidor adotado pela lei de regência, segundo comentários próprios dos
autores do anteprojeto, seguiu a teoria finalista segundo a qual o abrange os agentes
econômicos que buscarão uma satisfação pessoal com a aquisição de determinado produto
ou serviço:

Consoante já salientado, o conceito de consumidor adotado pelo Código
foi exclusivamente de caráter econômico, ou seja, levando-se em
consideração tão-somente o personagem que no mercado de consumo
adquire bens ou então contrata a prestação de serviços, como destinatário
final, pressupondo-se que assim age com vistas ao atendimento de uma
necessidade própria e não para o desenvolvimento de uma outra atividade
negocial.149

Segundo a teoria finalista, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor para produtos
e serviços integrantes da cadeia produtiva (consumo intermediário), compondo o preço de
um novo produto ou serviço.

Amplamente aceita, essa teoria tem sido mitigada em casos em que se demonstrar
hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, nos termos da
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO
REGIMENTAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
INCIDÊNCIA. TEORIA FINALISTA. DESTINATÁRIO FINAL. NÃO
ENQUADRAMENTO.
VULNERABILIDADE.
AUSÊNCIA.
149

GRINOVER, Ada Pellefrini.. [et. al.]. Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos
autores do anteprojeto. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005, p. 27.
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REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA 7/STJ.
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental em face do
nítido caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos princípios
da fungibilidade e da economia processual.
2. Consoante jurisprudência desta Corte, o Código de Defesa do
Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é
contratado para implementação de atividade econômica, já que não
estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria
finalista ou subjetiva).
3. Esta Corte tem mitigado a aplicação da teoria finalista quando ficar
comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou
econômica da pessoa jurídica.
4. Tendo o Tribunal de origem assentado que a parte agravante não é
destinatária final do serviço, tampouco hipossuficiente, é inviável a
pretensão deduzida no apelo especial, uma vez que demanda o reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, o que se sabe vedado em sede de
recurso especial, a teor da Súmula 7 desta Corte.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.150

Para além dessas vulnerabilidades apontadas pela doutrina clássica, a Ministra NANCY
ANDRIGHI bem destacou que o conceito de vulnerabilidade não é estanque e, com as
relações de consumo cada vez mais complexas, podem surgir outras espécies de
vulnerabilidade que deverão ser analisadas no caso concreto, como é o caso da
vulnerabilidade informacional, de modo a atrair as normas protetivas do Código de Defesa
do Consumidor:

CONSUMIDOR. DEFINIÇÃO. ALCANCE. TEORIA FINALISTA.
REGRA. MITIGAÇÃO.
FINALISMO
APROFUNDADO.
CONSUMIDOR
EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE.

POR

1. A jurisprudência do STJ se encontra consolidada no sentido de que a
determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita
mediante aplicação da teoria finalista, que, numa exegese restritiva do art.
2º do CDC, considera destinatário final tão somente o destinatário fático
e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica.
2. Pela teoria finalista, fica excluído da proteção do CDC o consumo
intermediário, assim entendido como aquele cujo produto retorna para as
cadeias de produção e distribuição, compondo o custo (e, portanto, o
preço final) de um novo bem ou serviço. Vale dizer, só pode ser
considerado consumidor, para fins de tutela pela Lei nº 8.078/90, aquele
que exaure a função econômica do bem ou serviço, excluindo-o de forma
definitiva do mercado de consumo.
150

STJ, EDcl no Ag 1371143/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., DJe 17.04.2013.
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3. A jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor
por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma
aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num
processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado,
consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa
jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à
condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma
vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das
relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4º, I, do
CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor.
4. A doutrina tradicionalmente aponta a existência de três modalidades de
vulnerabilidade: técnica (ausência de conhecimento específico acerca do
produto ou serviço objeto de consumo), jurídica (falta de conhecimento
jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de
consumo) e fática (situações em que a insuficiência econômica, física ou
até mesmo psicológica do consumidor o coloca em pé de desigualdade
frente ao fornecedor).
Mais recentemente, tem se incluído também a vulnerabilidade
informacional (dados insuficientes sobre o produto ou serviço capazes de
influenciar no processo decisório de compra).
5. A despeito da identificação in abstracto dessas espécies de
vulnerabilidade, a casuística poderá apresentar novas formas de
vulnerabilidade aptas a atrair a incidência do CDC à relação de consumo.
Numa relação interempresarial, para além das hipóteses de
vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a
relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o
caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei
nº 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a
equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora.
6. Hipótese em que revendedora de veículos reclama indenização por
danos materiais derivados de defeito em suas linhas telefônicas, tornando
inócuo o investimento em anúncios publicitários, dada a impossibilidade
de atender ligações de potenciais clientes. A contratação do serviço de
telefonia não caracteriza relação de consumo tutelável pelo CDC, pois o
referido serviço compõe a cadeia produtiva da empresa, sendo essencial à
consecução do seu negócio.
Também não se verifica nenhuma vulnerabilidade apta a equipar a
empresa à condição de consumidora frente à prestadora do serviço de
telefonia. Ainda assim, mediante aplicação do direito à espécie, nos
termos do art. 257 do RISTJ, fica mantida a condenação imposta a título
de danos materiais, à luz dos arts. 186 e 927 do CC/02 e tendo em vista a
conclusão das instâncias ordinárias quanto à existência de culpa da
fornecedora pelo defeito apresentado nas linhas telefônicas e a relação
direta deste defeito com os prejuízos suportados pela revendedora de
veículos.
7. Recurso especial a que se nega provimento.151

151

STJ, REsp 1195642/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., DJe 21.11.2012.
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Geralmente, nos contratos de comercialização de energia elétrica, a empresa compradora
adquire energia para viabilização de seu negócio, não sendo, portanto destinatária final do
produto.

No tocante à vulnerabilidade, o comprador de energia elétrica que opta pela contratação no
mercado livre de energia, possui uma expertise do setor elétrico que o levou a ponderar por
essa escolha, não se mostrando hipossuficiente em relação as empresas vendedoras, quer
seja de caráter técnico, jurídico ou econômico.

Como vimos, a decisão de ingresso no mercado livre é opcional e depende de uma série de
conjugação de fatores, notadamente a viabilidade jurídica e econômica, de modo que não
há que se falar em situação de desequilíbrio nessa contratação.

Lembre-se, todavia, que o serviço de fornecimento de energia elétrica, em sua grande
maioria, é prestado pela concessionária local distribuidora de energia e tal serviço pode
ensejar a vulnerabilidade do usuário de energia, que mantém uma relação de dependência
com essa prestadora, de modo a prevalecer a vis attractiva do Código de Defesa do
Consumidor, que se verificará casuisticamente.

Essa diferença entre comercialização de energia elétrica e fornecimento de energia elétrica
é bem destacada pelo acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA AGRAVO DE INSTRUMENTO
Comercialização de energia elétrica - Nulidade de penalidades
decorrentes de inadimplemento contratual - Recurso primeiramente
distribuído à 36ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça,
que não o conheceu, determinando a remessa dos autos às 1ª a 10ª
Câmaras de Direito Privado - Aplicação de sanções provenientes da
relação contratual advinda do repasse de energia elétrica, e não da
prestação de serviço propriamente - Matéria inserida na competência
residual compreendida entre a 1ª e a 10ª Câmaras da Seção de Direito
Privado - Relação jurídica, estabelecida entre pessoas jurídicas, que não é
de consumo, porém de distribuição de energia elétrica, pois a CÂMARA
CCEE gerencia o repasse dessa energia entre o agente gerador e
distribuidor, no caso, a UNIÃO COMERCIALIZADORA, a qual
comercializa entre outros agentes - pessoas jurídicas - até a chegada ao
consumidor - Não se trata de venda e compra de energia elétrica ou
prestação de serviços decorrente desse fornecimento, mas das sanções
aplicadas na relação contratual intermediadora do repasse da energia
elétrica entre a CÂMARA CCEE, disso gerenciadora, e a UNIÃO
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COMERCIALIZADORA dessa energia com outras pessoas jurídicas,
essas, sim, prestadoras de serviços junto ao consumidor final Inteligência do artigo 2º, inciso III, ‘d’, da Resolução n° 194/2004,
acrescido pela Resolução n° 281/2006, ambas deste E. Tribunal de Justiça
- Julga-se procedente o presente Conflito e competente a Colenda Câmara
suscitante.152

Importante, pois, sempre uma análise casuística para se verificar uma relação
consumeirista, sendo que se presume não haver hipossuficiência para as partes em contrato
compra e venda de energia elétrica no atual modelo do setor elétrico brasileiro.

16. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR
O art. 393 do Código Civil estabelece como excludente de responsabilidade o caso fortuito
e a força maior indistintamente, verbis: “O devedor não responde pelos prejuízos
resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles
responsabilizado.”

Para sua configuração, o parágrafo único do mesmo art. 393 estabelece como único
requisito a inevitabilidade: “O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato
necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir”.

Ou seja, basta o evento ser inevitável para restar configurada a força maior e/ou o caso
fortuito. No direito brasileiro, portanto, o requisito da imprevisibilidade restou afastado
para a hipótese desde o Código de 1916, conforme aponta PONTES DE MIRANDA:

É preciso atender-se a que, com a definição inserta no art. 1053,
parágrafo único, o Código Civil considerou fôrça maior ou caso fortuito o
acontecimento, previsível ou não, que causa danos e cujas conseqüências
são inevitáveis.153

Sob o atual Código Civil, podemos citar os ensinamentos de JUDITH MARTINS-COSTA cita
que “(...) entre nós o atributo da imprevisibilidade não tem maior importância para os

152 TJSP, CC 0328990-79.2010.8.26.0000, rel. des. Xavier de Aquino, Órgão Especial, j. em 30.03.2011.
MIRANDA, PONTES DE. Tratado de Direito Privado – Parte Especial. 3 ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1984, t. XXIII, p. 79.
153
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efeitos do art. 393 (...). Para o direito brasileiro o que importa, como elemento forte do art.
393 é a inevitabilidade.”154

Em suma, para a caracterização de caso fortuito ou força maior basta a comprovação de
dano inevitável e que este dano decorra de culpa do devedor.

Os contratantes podem, ainda, acordar livremente sobre a distribuição dos riscos relativos
ao negócio, estabelecendo, inclusive, divisão das responsabilidades na hipótese de
ocorrência de caso fortuito ou força maior, conforme ressalva constante na segunda parte
do art. 393 do Código Civil. Segundo HAMID CHARAF BDINE JR. “nada impede, porém, que
as partes estabeleçam que a indenização será devida em caso de inadimplemento, mesmo
que provocado por caso fortuito ou força maior.”155

17. RESCISÃO CONTRATUAL
O Código Civil brasileiro traz no Capítulo II do Título V os casos de extinção do contrato
em quatro seções, a saber: o distrato (Seção I); a cláusula resolutiva (Seção II); a exceção
de contrato não cumprido (Seção III), e a resolução por onerosidade excessiva (Seção IV).

Assim, passamos a analisar essas diferentes hipóteses de rescisão para o contrato de
compra e venda de energia elétrica.

17.1. DISTRATO

Os contratos de compra e venda de energia elétrica são formalizados mediante
instrumentos particulares escritos, uma vez que devem ser registrados na Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica.

Nos termos do art. 472 do Código Civil, o distrato faz-se pela mesma forma exigida para o
contrato.

MARTINS-COSTA, JUDITH. Comentários ao novo Código Civil – Do Inadimplemento das Obrigações.
Coordenador Sálvio de Figueiredo Teixeira. Rio de Janeiro: Forense, 2003, v. V, t. II, p. 199.
154

155

In PELUSO, Cezar. Código civil comentado. São Paulo: Manole, 2010, p. 412.
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Assim, caso seja interesse de ambas as partes rescindirem o contrato, elas devem por
mútuo acordo formalizar essa intenção por escrito, sob pena de nulidade.

17.2. CLÁUSULA RESOLUTIVA

Os contratos bilaterais pressupõem deveres e obrigações recíprocas que formam o
equilíbrio contratual.

Nesse contexto, podem surgir situações que desequilibrem o sinalagma original,
permitindo à parte desequilibrada a possibilidade de rescindir o contrato para restabelecer o
estado original.

O art. 474 do Código Civil remete a duas hipóteses de resolução contratual: a cláusula
resolutiva expressa e a cláusula resolutiva tácita.

A cláusula resolutiva expressa refere-se àquelas disposições do contrato que permitem sua
rescisão em hipótese de inadimplemento. Ou seja, diante de um inadimplemento, a parte
adimplente poderá rescindir o contrato imediatamente sem a necessidade de um
provimento jurisdicional. Caberá, pois, a parte inadimplente a prova em contrário mediante
o ingresso em juízo.

Nos contratos de compra e venda de energia elétrica, constituem comumente eventos de
inadimplência: o não pagamento total ou parcial das faturas pelo comprador; o vendedor
deixar de registrar as quantidades de energia na CCEE ou o comprador deixar de validar tal
registro; a cessão parcial ou total a terceiros das obrigações do contrato; o descumprimento
das regras e procedimentos de comercialização; o descumprimento das disposições do
próprio contrato; a inadimplência perante a Câmara de Comercialização de Energia
Elétrica, dentre outros.

No caso de omissão das hipóteses de resolução do contrato, por se tratar de contrato
bilateral, subtende-se a existência de cláusula resolutiva tácita, que confere à parte
adimplente o dever de interpelar judicialmente a parte inadimplente, que será constituída
em mora e sem o devido saneamento da dívida ou até prova em contrário terá o contrato
rescindido por decisão judicial transitada em julgado.
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17.3. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO

A exceção de contrato não cumprido, em que pese constar do rol das modalidades de
rescisão contratual, não constitui forma de extinção do contrato. A exceção de contrato não
cumprido, inerente aos contratos bilaterais, constitui modo de oposição temporária à
exigibilidade do cumprimento da prestação156.

A exceção de contrato não cumprido quer dizer que uma parte não poderá exigir o
cumprimento da obrigação de outra enquanto não cumprida a sua. Nesse sentido confira-se
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, “a exceção do contrato
não cumprido tem incidência temporária e efeito primordial de indução do contratante
renitente ao cumprimento das obrigações contratual e voluntariamente assumidas.”157

Relevante sobressaltar, ainda, que o descumprimento de parcela ínfima de determinada
obrigação não deve ser motivo para se alegar a exceção de contrato não cumprido. Para sua
ocorrência, deve haver o descasamento de obrigações equivalentes de modo a desequilibrar
a avença original. Nesse sentido o mesmo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

A exceção de contrato não cumprido somente pode ser oposta quando a
lei ou o próprio contrato não determinar a quem cabe primeiro cumprir a
obrigação. Estabelecida a sucessividade do adimplemento, o contraente
que deve satisfazer a prestação antes do outro não pode recusar-se a
cumpri-la sob a conjectura de que este não satisfará a que lhe corre. Já
aquele que detém o direito de realizar por último a prestação pode
postergá-la enquanto o outro contratante não satisfizer sua própria
obrigação. A recusa da parte em cumprir sua obrigação deve guardar
proporcionalidade com a inadimplência do outro, não havendo de se
cogitar da arguição da exceção de contrato não cumprido quando o
descumprimento é parcial e mínimo.158

Assim, por exemplo, se o comprador não pagar pela energia contratada, o vendedor poderá
recusar sua entrega suscitando a exceção de contrato não cumprido. Da mesma forma, o
comprador poderá se desincumbir sem ônus do pagamento, caso não lhe seja fornecida a
energia pactuada. Porém, o vendedor não poderá recusar a entrega da energia contratada
156

ROSENWALD, Nelson. In PELUSO, Cezar (Coord.). Código Civil Comentado. São Paulo; Manole,
2010, p. 536.
157

STJ, REsp 1331115/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., DJe 22.04.2014.
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STJ, REsp 981750/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., DJe 23.04.2010.
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por longo período no caso do comprador estar somente com uma parcela em atraso, diante
de um histórico de adimplência robusto, por se tratar de parcela ínfima da obrigação.

17.4. RESOLUÇÃO POR ONEROSIDADE EXCESSIVA

Há casos em que durante a execução do contrato surgem eventos extraordinários e
imprevistos capazes de alterar as condições originalmente pactuadas, tornando as
prestações muito onerosas para uma das partes, permitindo-lhes a revisão do contrato
unilateralmente ou até mesmo a sua resolução. Para esses casos, é permitida a rescisão
contratual judicial por onerosidade excessiva, nos termos do art. 478 do Código Civil.

Com efeito, a teoria da onerosidade excessiva advém da noção da cláusula rebus sic
stantibus, introduzida em nosso ordenamento somente com o advento do Código Civil de
2002, especificamente nos artigos 478, 479 e 480, que adotaram a teoria francesa da
imprevisão somada à teoria italiana da onerosidade excessiva, incluídos na Seção IV do
Capítulo II (Da Extinção do Contrato), que trata especificamente Da Resolução por
Onerosidade Excessiva:

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a
prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com
extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos
extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do
contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da
citação.
Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar
eqüitativamente as condições do contrato.
Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes,
poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo
de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva.

Como se pode perceber, para os contratos bilaterais observam-se os artigos 478 e 479,
enquanto que o artigo 480 aplica-se tão-somente aos contratos unilaterais. Aos contratos de
compra e venda de energia elétrica aplicam-se, pois, os artigos 478 e 479, por se tratarem
de contratos que se protraem no tempo.

Em tais contratos, para se verificar a onerosidade excessiva, deve-se considerar a
proporcionalidade entre o ajuste inicial e a nova prestação verificada ante o fato
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superveniente, de modo que provoque um desequilíbrio entre a prestação e a
contraprestação, podendo, inclusive, incidir nas duas pontas.

Tal desequilíbrio deve causar à parte uma situação desproporcional que vai além de uma
pequena dificuldade e não deve se aproximar ao extremo de ruína completa, devendo ser
sopesado ante o caso concreto para se verificar o verdadeiro equilíbrio contratual
construído subjetivamente pelos contratantes. A onerosidade excessiva deve, portanto,
ultrapassar o risco normal do negócio.

Especificamente nos contratos de compra e venda de energia elétrica existem diversos
riscos inerentes ao contrato, inerentes à álea norma do contrato, que impedem a resolução
do contrato por onerosidade excessiva.

Como sabido, o preço da energia é calculado em razão de uma série de fatores
imponderáveis que constituem o risco do negócio, de exemplo mais corriqueiro as
condições climáticas. No mercado livre, em razão da livre competição, os preços nem
sempre oscilam de forma linear, pois, sabidamente se trata de “um mecanismo através do
qual o consumidor seria beneficiado com a redução do preço ou prejudicado pelo aumento
propiciado pela livre competição”.159

Por certo que as condições climáticas alteram bruscamente o preço da energia, mas tais
eventos podem e devem ser considerados pelas partes contratantes e eventual elevação no
preço não é causa de rescisão contratual por onerosidade excessiva. Nesse sentido
encontramos precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo:

A alegada ocorrência de força maior, fulcrada em condições climáticas
extraordinárias (fenômeno ‘La niña’) e quebra de contratos internacionais
(fornecimento de gás natural), constitui justificativa frágil a embasar a
rescisão unilateral do negócio firmado entre as comercializadoras de
energia elétrica, sendo insuficiente para afastar de plano a força
obrigatória do contrato, pois imprescindível a apuração do real impacto
das aludidas variações no preço da energia elétrica no mercado de curto

159

CHUAHY, Eduardo; VICTER, Wagner Granja. A construção e a destruição do setor elétrico brasileiro.
Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2002, p. 49.
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prazo e sua correlação no pacto firmado em ambiente de contratação
livre.160

Em que pese a dicção do art. 478 do Código Civil ser pela resolução do contrato, uma vez
verificada a qualquer uma das partes a onerosidade excessiva na execução do contrato, os
agentes deverão buscar sempre que possível a composição, para mitigação desse
desequilíbrio ou, em caso de discordância, ser objeto revisão judicial161, em louvor ao
princípio da conservação dos negócios jurídicos, em prol da função social do contrato.

A resolução do contrato por onerosidade excessiva do contrato, portanto, deve ser sempre
relegada à última opção e os fatos que a embasam devem ser sempre analisados
casuisticamente.

18. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA

Os contratos de comercialização de energia elétrica devem necessariamente prever
convenção de arbitragem, em razão da determinação contida no parágrafo 5º do art. 4º da
Lei nº 10.848, de 2004, verbis:

§ 5º As regras para a resolução das eventuais divergências entre os
agentes integrantes da CCEE serão estabelecidas na convenção de
comercialização e em seu estatuto social, que deverão tratar do
mecanismo e da convenção de arbitragem, nos termos da Lei nº 9.307, de
23 de setembro de 1996.

Em atendimento ao comando legal acima transcrito, a Convenção de Comercialização de
Energia Elétrica, anexa à Resolução Normativa nº 109, de 26 de outubro de 2004, previu a
adesão obrigatória dos agentes da CCEE à convenção arbitral:

Art. 17. Os Agentes da CCEE deverão cumprir as seguintes obrigações,
sem prejuízo de outras estabelecidas na legislação e em regulação
específica da ANEEL:
(...)
VII – aderir à Convenção Arbitral.

160

TJSP, AI n.º 1.169.140-0/2, rel. des. Clovis Castelo, 35ª Câmara, j. em 15.09.2008.

161

O Enunciado 176 da III Jornada de Direito Civil da Justiça Federal traz importante interpretação ao artigo
478 do Código Civil e enfatiza que sua aplicação deverá conduzir à revisão judicial sempre que possível.
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Previu também a Convenção de Comercialização de Energia Elétrica, as hipóteses
específicas de conflitos que deverão ser submetidas à arbitragem:

Art. 58. Os Agentes da CCEE e a CCEE deverão dirimir, por intermédio
da Câmara de Arbitragem, todos os conflitos que envolvam direitos
disponíveis, nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, nas
seguintes hipóteses:
I – Conflito entre dois ou mais Agentes da CCEE que não envolva
assuntos sob a competência direta da ANEEL ou, na hipótese de tratar, já
tenha esgotado todas as instâncias administrativas acerca do objeto da
questão em tela;
II – Conflito entre um ou mais Agentes da CCEE e a CCEE que não
envolva assuntos sob a competência direta da ANEEL ou, na hipótese de
tratar, já tenha esgotado todas as instâncias administrativas acerca do
objeto da questão em tela; e
III – sem prejuízo do que dispõe cláusula específica nos CCEARs,
conflito entre Agentes da CCEE decorrente de Contratos Bilaterais, desde
que o fato gerador da divergência decorra dos respectivos contratos ou de
Regras e Procedimentos de Comercialização e repercuta sobre as
obrigações dos agentes contratantes no âmbito da CCEE.
Parágrafo único. A Convenção Arbitral é parte integrante desta
Convenção de Comercialização, bem como obrigatória a todos os agentes
da CCEE e à CCEE, conforme disposto nos §§ 5º, 6º e 7º do art. 5º da Lei
nº 10.848 , de 2004.
Art. 59. Fica obrigada a Câmara de Arbitragem a instituir processo de
mediação com o objetivo de promover, no âmbito privado e de forma
prévia ao procedimento arbitral, uma solução amigável de Conflitos.
Art. 60. A competência para dirimir Conflitos referentes a casos não
previstos nesta Convenção é da ANEEL.

Como se pode observar a Convenção de Comercialização de Energia Elétrica ressalvou
expressamente a alçada da ANEEL para dirimir conflitos administrativos de sua
competência, em obediência ao inciso V, do art. 3º da Lei n.º 9.427/1996, que atribui
competência exclusiva à ANEEL para “dirimir, no âmbito administrativo, as divergências
entre

concessionárias,

permissionárias,

autorizadas,

produtores

independentes

e

autoprodutores, bem como entre esses agentes e seus consumidores”.

Ressalvados, pois, os assuntos regulatórios de competência da ANEEL, todas as demais
questões que envolvem a compra e venda de energia serão dirimidas através da arbitragem,
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nos termos estabelecidos pela Convenção Arbitral, anexa à Resolução Homologatória da
ANEEL nº 531, de 7 de agosto de 2007.

Nos termos da referida Convenção Arbitral, todos os litígios arbitráveis entre os agentes
serão dirimidos no âmbito da Câmara FGV de Conciliação e Arbitragem (Cláusula 1ª),
vedando-se o julgamento por equidade (Cláusula 14). É facultado, porém, a proposição de
medidas acautelatórias perante o Judiciário para solução de medidas urgentes (Cláusula 2ª).

Considerando que a Lei de arbitragem somente alcança os direitos patrimoniais disponíveis
(art. 1º da Lei nº 9.307, de 1996), é de se notar que a própria Lei nº 10.848, de 2004,
reafirmou a natureza de bem móvel da energia elétrica, incluindo expressamente na
competência da arbitragem os litígios decorrentes dos saldos da comercialização de energia
elétrica: “§ 7º Consideram-se disponíveis os direitos relativos a créditos e débitos
decorrentes das operações realizadas no âmbito da CCEE.”

É, portanto, disponível o direito que decorre das obrigações que envolvem a energia
elétrica, conforme já ressaltado pela jurisprudência:

De acordo com o que estatui a Lei 9.307/96, é necessária a suspensão do
processo de arbitragem toda vez que surgir, no seu âmbito, questão
prejudicial sobre direitos indisponíveis, ou seja, quando a matéria não
pode ser objeto de convenção de arbitragem. Comercialização de energia
elétrica, e as obrigações daí decorrentes, é direito disponível, conceito
que se extrai dos art. 4º, §§ 5º e 7º da Lei 10.848/04. Ademais, o art. 8º da
Lei 9.307/96 é taxativo ao estatuir que aos árbitros é atribuída a tarefa de
‘decidir as questões acerca da existência, validade e eficácia ... do
contrato que contenha a cláusula compromissória’.162

Assim, todos os contratos de compra e venda de energia elétrica deverão conter cláusula
compromissória163 estipulando competência do juízo arbitral para solução de litígios
decorrentes do próprio contrato, em obediência ao parágrafo 5º, do art. 4º, da Lei nº

162

TJPR, AI nº 174.874-9/02, rel. des. Fernando César Zeni, 1ª C.Cível, j. em 10.05.2005.

Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996: “Art. 3º As partes interessadas podem submeter a solução de
seus litígios ao juízo arbitral mediante convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória
e o compromisso arbitral.
163

Art. 4º A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se
a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato.”
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10.848, de 2004; art. 17, VII da Convenção de Comercialização de Energia Elétrica, e da
Convenção Arbitral celebrada entre os agentes da CCEE.

A cláusula compromissória também deverá constar nos contratos de compra e venda de
energia celebrados com sociedades de economia mista, como grande parte das geradoras
de energia elétrica, pois estão agindo dentro do âmbito privado, conforme já decidiu o STJ:

1. Cláusula compromissória é o ato por meio do qual as partes
contratantes formalizam seu desejo de submeter à arbitragem eventuais
divergências ou litígios passíveis de ocorrer ao longo da execução da
avença. Efetuado o ajuste, que só pode ocorrer em hipóteses envolvendo
direitos disponíveis, ficam os contratantes vinculados à solução
extrajudicial da pendência.
2. A eleição da cláusula compromissória é causa de extinção do processo
sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, inciso VII, do Código
de Processo Civil.
3. São válidos e eficazes os contratos firmados pelas sociedades de
economia mista exploradoras de atividade econômica de produção ou
comercialização de bens ou de prestação de serviços (CF, art. 173, § 1º)
que estipulem cláusula compromissória submetendo à arbitragem
eventuais litígios decorrentes do ajuste.
4. Recurso especial parcialmente provido.164

Nesse mesmo acórdão acima ementado, o Ministro João Otávio de Noronha reafirma a tese
ora defendida de tratar a energia como bem móvel, objeto de transações comerciais de
grande e constante fluxo que demandam rápida solução:

Note-se que, em se tratando a energia elétrica de commodity de tamanha
importância para o País, sobretudo a partir da desregulamentação do setor
promovida a partir dos anos 90, cumpre assegurar às empresas que se
dedicam a sua comercialização e o seu fornecimento, sejam elas privadas
ou estatais, mecanismos ágeis, seguros e eficientes na gestão desses
negócios, que possam, efetivamente, contribuir para o aprimoramento
desses serviços, com reflexos positivos para o consumidor. Nesse
contexto, não resta dúvida de que, sob o ponto de vista jurídico, a
cláusula compromissória constitui um desses mecanismos.

Ressalte-se, por fim, que a ausência da cláusula compromissória ou disposição em
contrário não derroga a competência do Tribunal Arbitral para as questões atinentes aos
contratos de compra e venda de energia elétrica, por ser exigência legal.
164

STJ, REsp 612.439/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª T., DJ 14.09.2006.
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19. ÔNUS DA PROVA

O contrato de compra e venda e venda de energia elétrica, como qualquer contrato de
compra e venda, envolve a discussão de seus termos para se chegar a um consenso entre os
contratantes a fim de viabilizar o fechamento do negócio.

Por se tratar de um instrumento complexo, com dezenas de cláusulas técnicas e comumente
presentes as cláusulas de rescisão e de força maior, a fase pré-contratual é de extrema
importância, na medida em que um contrato bem redigido reduzirá as margens de
controvérsias futuras.

Nessa fase pré-contratual as partes discutem minutas do contrato a ser firmado, com
sugestões de cláusulas ou de redação, até se chegar a um consenso final dos termos
redigidos. Para concretização do negócio, as partes assinam o contrato ou demonstram sua
inequívoca opção por outros meios documentais.

Há também contratos padronizados, em prol da agilidade que o setor elétrico demanda, em
que o aceite é feito de maneira simplificada mediante a concordância expressa de seus
termos pelo comprador.

Dessa forma, em se tratando de contrato bilateral e consensual, cabe ao autor de eventual
demanda a prova da compra e venda de energia elétrica, nos termos do art. 333, inciso I, do
Código de Processo Civil165.

Com efeito, na sistemática processual civil ora vigente, enquanto ao autor incumbe provar
a existência, validade ou eficácia do contrato de compra e venda celebrado entre as partes,
incumbirá ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado,
conforme doutrina de ARRUDA ALVIM:

Aplica-se a teoria do ônus da prova a todos os processos e ações,
atendidas, certamente, as peculiaridades de uns e de outros. As regras do
ônus da prova destinam-se aos litigantes do ponto de vista de como se
devem comportar, à luz das expectativas (ônus) que o processo lhes
enseja, por causa da atividade probatória. O juiz, como é imparcial, não
165

“Art. 333. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”.
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deve influir na conduta dos litigantes, salvo se, excepcionalmente, tiver
de decidir o incidente da inversão do ônus da prova (art. 333, parágrafo
único), o que deverá fazer, mesmo que não haja impugnação, pois de
nulidade se trata. Não será, todavia, propriamente atividade jurisdicional
que influencie no resultado da aplicação da lei, mas a propósito da
validade da convenção sobre distribuição do ônus da prova. Assim o atual
Código de Processo Civil estabelece que incumbe o ônus da prova: ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito (v.g., a sua propriedade e
lesão, posse e turbação ou esbulho; locação e infração etc.); ao réu quanto
à existência de fato impeditivo (v.g., não está em mora, porque sua
prestação depende de prestação do autor), modificativo (v.g., falta de
requisito do negócio jurídico em que se estriba o autor ou a situação em
que se baseia o autor se alterou) ou extintivo (v.g., pagamento, remissão
e, comumente, prescrição ou decadência) do direito do autor (art. 333, e
seus incisos).166

Note-se que o ônus da prova está relacionado a um direito subjetivo em que se almeja a
proteção do Judiciário e na sua ausência o fato será tido como inexistente, conforme
ressalta HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a
verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um
dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova
do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o
risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende
a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela
jurisdicional. Isso porque, segunda máxima antiga, fato alegado e não
provado é o mesmo que fato inexistente.167

Ressalta-se, contudo, que a prova não garantirá a procedência da demanda, na medida em
que o julgador não está adstrito a ela (art. 131, CPC), mas lhe fornecerá os elementos
necessários para formar a sua convicção.

Por fim, ressalta-se que é incabível a inversão do ônus da prova em se tratando de contrato
de compra e venda de energia elétrica, pois inaplicável em regra o Código de Defesa do
Consumidor nessa matéria, conforme exposto em capítulo autônomo anterior.

166

ARRUDA ALVIM NETTO, José Manuel de. Manual de Direito Processual Civil. São Paulo: RT, 2008,
pp. 475 e 476.
167

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p.
423.
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CONCLUSÕES
A liberalização do mercado de energia aos agentes privados trouxe significativas mudanças
para ao setor, principalmente pela introdução da competição no setor elétrico, resultando
em benefício econômico não só para os agentes diretamente envolvidos mas, de modo
geral, para todos os consumidores.

Isso porque, a introdução da livre competição no mercado de energia elétrica possibilitou
aos agentes uma busca por preços mais módicos por meio de contratos privados, reduzindo
o custo com a aquisição de energia elétrica e consequentemente dos insumos que dela
necessitam e, ao mesmo tempo, possibilitou aos agentes de geração capitalizarem-se com
esses contratos, geralmente de longa duração, para financiamento de outros projetos de
geração com tecnologias mais novas e notadamente mais baratas.

Na livre competição, o papel regulador do Estado ganha contornos essenciais e mais ainda
no setor de energia elétrica, na medida em que há interesses econômicos antagônicos sobre
o mesmo bem comum que é a energia elétrica, que pode ser objeto tanto de contratos
privados sob o prisma da atividade econômica em sentido, quanto por contratos de
distribuição sob a rubrica de serviço público.

É evidente que nesse contexto de múltiplos agentes com interesses diversos, o papel do
Estado é criar condições harmoniosas de competição de modo que todos os agentes atuem
de forma igualitária em prol dos usuários finais desse bem essencial que é a energia
elétrica.

Aliás, GASPAR ARIÑO ORTIZ ressalta que a regulamentação estatal alcança também
atividades particulares que o Estado elegeu como importante socialmente, tal como a
comercialização de energia elétrica:

Às vezes o título de intensa intervenção do Estado se apoia em uma
referência subjetiva, isto é, em uma titularização em seu favor, e outras
vezes o Estado fundamenta esta intervenção na importância social

139

daquelas atividades, que lhe autoriza a regulamentá-las intensamente sem
necessidade de declará-las como sendo de sua titularidade.168

O papel de agente regulador não quer dizer, todavia, que o Estado deve intervir
diretamente na economia, sendo que o mercado tem condições muitas vezes de corrigir
eventuais distorções de forma autônoma e eficiente.
A experiência internacional, conforme estudo169 divulgado pela Agência Internacional de
Energia170, corrobora o entendimento de que os mercados liberalizados têm operado com
relativo sucesso já por um longo período, a exemplo do Reino Unido171 (1990), do
mercado Nórdico, composto por Noruega, Suécia, Finlândia e Dinamarca (1991), da
Austrália172 (1994), da Nova Zelândia (1996) e da Califórnia-EUA173 (1998).

Nesses mercados já consolidados, o papel legislativo e regulatório foi de suma importância
para sucesso dos mercados livres de energia elétrica, garantindo a efetiva competição entre
os agentes, conforme estudo apontado pela Agência Internacional de Energia:

Active legislation, regulation and market design, established
collaboratively by governments, independent regulators and independent
system operators, play critical roles in the development of liberalised and
competitive markets. Liberalisation requires the necessary legal
framework and a targeted process, launched by active government
decisions. The intentions of government, as expressed in the legislation,
then need to be implemented in a way that stakeholders can both predict
and challenge. This requires a regulatory body that is independent of
government. Many of the detailed market rules will directly influence the
168

ORTIZ, Gaspar Ariño. Princípios de derecho público económico. Granada: Comares e Fundación de
Estudios de Regulación, 1999, p. 499.
169

Disponível em http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/lessonsnet.pdf. Acesso em
31.07.2014.
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A Agência Internacional de Energia é um órgão autônomo criado em 1974 em cooperação com a
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) com o intuito de implementar um
programa internacional de energia.
171

No Reino Unido, a liberalização do mercado de energia elétrica foi conduzida pelo Electricity Act de
1989, atualmente regulado pelo Office of Gas and Electricity Markets (OFGEM).
172

Na Austrália, coube ao Council of Australian Governments (COAG) implementar a competição no setor
elétrico em 1991, por meio da criação do National Grid Management Council, que desenvolveu juntamente
com o governo, os agentes do setor elétrico e os consumidores o Australian National Electricity Market
(NEM), hoje regulado pelos Australian Energy Market Comission e Australian Energy Regulators
173

Nos Estados Unidos, por exemplo, o Federal Energy Regulatory Comission (FERC) regula o sistema
elétrico interestadual, com base no Public Utility Regulatory Policies Act (PURPA) de 1978 e, os posteriores
Energy Policy Act de 1992 e Energy Act de 2005, que atribuíram ao FERC autoridade para promover o
mercado competitivo de energia a ser implementado pelos Estados individualmente.
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system operator’s abilities to operate the system securely. Thus, system
operators often play an important role in establishing market rules,
either within collaborations with the designated authority or as an
important advisory capacity. The roles of different actors and the
instruments they have used to create the framework for competition differ
significantly from country to country.174

Indubitável que o sistema elétrico passa inevitavelmente por percalços considerando sua
exposição e dependência de fenômenos naturais e, ainda, por envolver uma rede complexa
altamente capilarizada que necessita de manutenção e reparos constantes dos
equipamentos.

Nesse aspecto, um maior amadurecimento de um determinado mercado livre de energia
elétrica será proporcional ao nível de intervenção estatal e a resposta dos usuários a esses
problemas.

Em 2002, por exemplo, os países nórdicos enfrentaram uma seca terrível no verão que
deixarou os reservatórios de produção de energia hidrelétrica em níveis alarmantes. Esse
fato foi agravado pela chegada antecipada de um inverno rigoroso, culminando com uma
crise severa de energia, com o aumento nos preços sem precedentes em virtude do
acionamento das termelétricas e a importação de energia elétrica da Rússia.

Essa crise de energia nos países nórdicos, desencadeou uma reação nos consumidores
imediata: consumidores industriais reduziram seu consumo drasticamente e os
consumidores residenciais contribuíram usando combustíveis alternativos para seus
aquecedores, que consomem boa parte da energia no inverno.

Interessante notar que, diferentemente da Noruega, os consumidores residenciais da Suécia
não alteraram seu padrão de consumo, considerando que seus contratos de comercialização
de energia elétrica são firmados com prazo de um a dois anos por determinação legal.

E apesar dos altos preços aos consumidores residenciais na Noruega, que pressionaram o
governo por medidas intervencionistas, o governo permitiu ao mercado de energia vender
essa energia escassa ao mercado sueco que estava ainda mais desabastecido.
174

Disponível em http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/lessonsnet.pdf. Acesso em
31.07.2014, pp. 57 e 58.

141

Após essa crise, o governo norueguês declarou que o mercado se comportou bem durante a
escassez de energia, diminuindo o consumo e atraindo novas fontes de geração, de modo
que irá continuar privilegiando as regras de mercado para o setor de energia.175

No Brasil, o que se tem verificado nos últimos anos é a tentativa do Governo Federal de
impor a redução forçada dos preços de energia em momentos de escassez de energia em
que o preço deveria ser alto por definição econômica, de modo que o consumo não é
reduzido e os preços no mercado livre também são afetados em virtude da alta procura por
energia com preços artificiais atrelada ao déficit de geração.

A intervenção anômala do Estado é, portanto, prejudicial ao sistema elétrico que não
sinaliza verdadeiramente o preço da energia elétrica, que devem obedecer aos parâmetros
da oferta e da procura.

Nesse contexto, o mercado de energia elétrica no Brasil é restrito a poucos consumidores
industriais e a expansão da oferta a outros agentes é questão primordial para
desenvolvimento do próprio mercado livre de energia elétrica e para busca do equilíbrio
entre a oferta e a demanda.

Com efeito, o mercado de energia elétrica uma vez liberalizado vem se mostrando
paulatinamente como instrumento hábil de desenvolvimento do País, que confia aos
agentes nele inseridos a possibilidade de capturar preços mais vantajosos de energia
elétrica, com a previsibilidade de preço por longos períodos contratados, aumentando a
competitividade da indústria nacional.

Nesse cenário é que analisamos juridicamente o contrato de compra e venda de energia
elétrica, que é o instrumento hábil para a comercialização desse importante insumo e que
sem o correto enquadramento na seara civil vem sendo objeto de constantes discussões
jurídicas que ganham diferentes contornos no Poder Judiciário, trazendo insegurança
jurídica ao setor elétrico.
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No primeiro capítulo, abordamos a evolução histórica do setor elétrico brasileiro que, após
uma crise financeira que praticamente engessou a possibilidade de novos investimentos,
culminou com a completa reestruturação do mercado de energia elétrica, iniciando a
liberalização de mercado e a criação de diversos agentes de regulação do setor. A partir
dessa reestruturação ao final dos anos 90, surgiu o mercado livre de energia elétrica,
distanciando-se do serviço público de energia elétrica, em que os grandes consumidores
passaram a poder escolher o seu fornecedor de energia elétrica, por meio de contratos de
compra e venda de energia elétrica.

No segundo capítulo, tratamos propriamente da comercialização da energia elétrica,
destacando a controvertida constitucionalidade da livre contratação de energia elétrica e o
seu caráter privado com forte presença estatal no papel de agente regulador. Ali pudemos
verificar que a comercialização de energia elétrica não é serviço público e tampouco de
competência privativa da União. A comercialização de energia elétrica é atividade
econômica em sentido estrito com forte regulação por envolver bem essencial que é a
energia elétrica.

No terceiro capítulo, exploramos a natureza de contrato da compra e venda de energia
elétrica, bem como a natureza jurídica de bem móvel da energia elétrica, passando pelos
elementos essenciais dos contratos dessa natureza e, por fim, pelos institutos jurídicos que
afloram desse tipo contratual. Ali pudemos verificar que todos os requisitos de um contrato
de compra e venda se amoldam perfeitamente à energia elétrica.

Demonstrou-se, portanto, que a energia elétrica pode perfeitamente ser objeto de compra e
venda entre partes privadas, com respaldo constitucional e legal, e não há incongruência
com a prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica, sendo que ambas as
atividades convivem harmonicamente em benefício dos consumidores desse insumo, que
podem escolher o modo de aquisição, garantindo preços mais módicos e competitivos.
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