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APRESENTANDO O COORDENADOR 
DA OBRA

Caio César Torres 
Cavalcanti

Apresentar o Caio Cavalcanti em breves linhas ou 
com a escolha objetiva de vernáculos é tarefa difícil, 
pois só mesmo ao conhecer de modo mais próximo 
o seu trabalho e sua postura, é que temos uma real 
noção de quem é o coordenador desta obra.

Apesar da tenra idade (33 anos), o brasileiro natural 
de João Pessoa (Paraíba) reside em Portugal desde 
2011 e vem constantemente enriquecendo seu 
currículo acadêmico profissional neste sentido luso- 
brasileiro: Mestre em Ciências Jurídico-Políticas com 
foco em Direito do Urbanismo e do Ambiente pela 
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 
(2013), na mesma instituição hoje se aventura no 
Doutoramento em Direito Público com o distinto 
apoio da FCT – Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia, Portugal.

Talvez pelo mix em sua formação acadêmica, aliado 
à curiosidade nata de um bom pesquisador, a 
multidisciplinariedade sempre marcou sua trajetória 
e esta é, sem dúvidas, uma grande qualidade deste 
verdadeiro jovem entusiasta das Energias Limpas e 
da Transição Energética.

Para além do notável esforço acadêmico e 
constante aprimoramento técnico, Caio possui 

outra interessante e rara capacidade: agregar 
pessoas e profissionais em torno de ideias e ideais. 
Seja coordenando obras coletivas ou promovendo 
iniciativas acadêmicas e profissionais em benefício 
da sustentabilidade e transição energética (em 
especial, no espaço ibero-brasileiro) o advogado 
e consultor consegue sempre a façanha de reunir 
esforços e grandes nomes do setor de Energia.

Referida junção de esforços e ideias, inclusive, se 
mostra ainda mais essencial em tempos de crise 
e desafiadores como o que vivenciamos, no qual 
as respostas e soluções certamente dependerão 
de muito estudo, reflexões e, principalmente, troca 
de ideias. É dessa cooperação técnica que surge a 
criatividade e efetividade de soluções, tão preciosas 
atualmente neste efeito dominó perverso com efeitos 
nefastos – ainda em efervescência – de natureza 
econômica, social, política e, sobretudo, em nossa 
humanidade. 

Vida longa ao coordenador, suas inovadoras 
ideias e importantes projetos. Que, assim como ele, 
nunca percamos a capacidade de nos reinventar, 
principalmente em tempos tão difíceis.

Maria João Rolim
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1 Pós-doutorando em Direito pela Universidade de Salamanca 
na Espanha (certificado pendente da defesa do doutorado). 
Doutorando em Ciências Jurídicas pela Universidade Autónoma 
de Lisboa, Portugal (créditos concluídos). Mestre em Direito 
Internacional Comercial (LL.M) pela Universidade da Califórnia, 
Estados Unidos. Especialista em Direito Constitucional. Pós-
graduado em Direito Civil e Processual Civil (FGV). Advogado com 
formação em Direito e Administração de Empresas. Presidente 
da ABDEM – Associação Brasileira de Direito da Energia e Meio 
Ambiente. Foi o Primeiro Vice-Presidente da União Brasileira da 
Advocacia Ambiental – UBAA. Ex-Consultor da Comissão Nacional 
de Direito Ambiental da OAB – Conselho Federal. Presidente da 
Comissão de Direito de Infraestrutura da OAB/MG. Professor da 
PUC/MG e convidado da UFG – Universidade Federal de Goiás, 
PUC/RS, do IDP/SP, da Escola da Magistratura do Maranhão – 
ESMAN e da ESAJ – Escola Judicial do Amapá. Sócio-fundador da 
Sion Advogados.

2 MBA em Gestão do Setor Elétrico pela Fundação Getúlio Vargas 
– FGV. Pós-graduado em Processo Civil. Membro Fundador, 
Secretário-Geral e Presidente do Comitê de Geração Distribuída 
da Associação Brasileira de Direito da Energia e do Meio 
Ambiente – ABDEM. Membro das comissões de Direito da Energia 
e Infraestrutura da OAB-MG. Membro da Câmara da Indústria 
da Energia da FIEMG. Coordenador e Professor de cursos de 
pós-graduação da PUC/MG. Sócio da Área de Energia da Sion 
Advogados.

Alexandre Oheb Sion1 Gustavo Santiago Pires2

O COMPORTAMENTO DOS 
AGENTES DO SETOR ELÉTRICO E A 
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO 

DOS CONTRATOS
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3 BIROL, Fatih. Now is the time to plan the economic recovery the world 
needs. International Energy Agency, Paris, 27 abr. 2020.
4 Portaria nº. 6.335, de 08 de abril de 2020.
5 Nota Técnica nº 0018/2020- SRD/SGT/ANEEL.

A pandemia do novo coronavírus vem 
demandando a adoção de uma série de 
iniciativas em escala mundial capazes de 
reduzir sua proliferação, obrigando o Poder 
Público a empregar medidas de restrição 
à circulação de pessoas, à aglomeração e 
ao exercício de determinadas atividades, as 
quais geram uma diminuição significativa 
na atividade econômica e consequente 
recessão global3.
Em outros termos, a redução da cadeia 
produtiva enfraquecerá os mercados 
internos que diminuirão sua produção, 
seja pela pandemia, seja pelos impactos 
econômicos dela decorrentes. Fato é que 
o efeito-dominó será inevitável e, partindo 
do princípio de que a demanda de energia 
elétrica é uma variável dependente 
da atividade econômica, em regra as 
perspectivas de consumo deverão ser 
negativas. 
Embora o setor já apresente certo 
amadurecimento em casos de crise e tenha 
que encarar diversas situações atípicas, a 
intensidade e a velocidade com que essa 
pandemia se firmou vem demandando 
a adoção de medidas cada vez mais 
contundentes, a fim de manter a integridade, 
eficiência e até mesmo a sustentabilidade 
do setor elétrico e de seus agentes.
Nesse sentido, o Ministério de Minas e 
Energia criou, através da Portaria nº. 117 
GM, de 18.03.2020, o Comitê Setorial de 
Crise, ao qual compete a coordenação, o 
monitoramento, a orientação e a supervisão 
das providências a serem adotadas pelos 
órgãos da Administração e pelos agentes 
setoriais. Também foi criado o Gabinete 
de Monitoramento da Situação Elétrica 
(GMSE), “com o objetivo de (i) identificar os 
efeitos da pandemia no mercado de energia 
elétrica; (ii) monitorar a situação econômico-
financeira do Setor, bem como da demanda 
e oferta de energia elétrica e (iii) coordenar 
estudos de propostas estruturantes para 

preservação do equilíbrio nas relações 
entre todos os agentes do setor elétrico, da 
qualidade e da modicidade tarifária”4.
Da mesma forma, as associações 
representativas (Geração, Distribuição, 
Comercialização e Consumo) do setor 
elétrico buscam, conjuntamente, alternativas 
e soluções consensuais entre os agentes 
para enfrentar os aspectos relacionados à 
Covid-19.
A bem da verdade, a maior preocupação se 
dá em razão da preservação dos fluxos de 
caixa do setor, especialmente relacionado 
à diminuição da arrecadação das 
Distribuidoras de energia elétrica, as quais, 
no modelo regulatório atual, absorvem 
os maiores riscos e impactos decorrentes 
da variação de mercado. Isto porque, 
ademais de realizar o atendimento direto 
ao consumidor final da cadeia produtiva 
do setor, as Distribuidoras respondem 
pela arrecadação de grande parte dos 
consumidores finais.
Em outros termos, a Distribuição, no 
Sistema Elétrico Brasileiro, é o grande pilar 
do setor, visto que é o seu fluxo financeiro 
que sustenta a cadeia setorial, incluindo 
o sistema de transmissão e de geração, 
iniciando-se com o recolhimento dos 
pagamentos na Distribuição. 
As consequências, todavia, mais impactantes 
geradas pela Covid-19 atingem inicialmente 
a Distribuição, com a “(i) redução do mercado 
decorrente da diminuição do consumo, 
tanto na do consumo de energia elétrica 
(kWh), quanto na relativa à demanda 
(kW); e (ii) possibilidade do aumento da 
inadimplência em decorrência da limitação 
da capacidade dos consumidores de 
honrarem seus compromissos perante a 
distribuidora de energia elétrica”5.
Nesse ínterim, diversas medidas foram 
tomadas com o intuito de preservação 
do serviço público de Distribuição de 
energia elétrica, bem como a manutenção 
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6 A ANEEL autorizou que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 
(CCEE) repassasse R$ 2,022 bilhões do fundo de reserva do setor para 
as distribuidoras do Sistema Interligado Nacional (SIN) e para agentes 
do mercado livre, na proporção de R$ 1,475 bilhão e R$ 547 milhões, 
respectivamente, a fim de reforçar a liquidez do setor. (BRASIL. COVID-19: 
ANEEL autoriza repasse de recursos de fundo para reforçar liquidez do setor. 
Agência Nacional de Energia Elétrica, Brasília, 07 abr. 2020).
7 Previstos pela MP nº 949/2020 e 950/2020.
8 CASTRO, Nivalde de; ALBINO, Jean; BRANDÃO, Roberto. Alternativas e 
Sugestões para mitigar os impactos do coronavírus sobre o Setor Elétrico 
Brasileiro. Canal Energia, Rio de Janeiro, 28 abr. 2020.
9 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 (BRASIL. Resolução Normativa 
nº. 109, de 26 de outubro de 2004. Institui a Convenção de Comercialização 
de Energia Elétrica. Diário Oficial da União, Brasília, 26 out. 2004).
10 BRASIL. Grupo A. Agência Nacional de Energia Elétrica, Brasília, 
2020.  
11 Processo de realocação, entre Agentes de Distribuição participantes da 
CCEE, de sobras e déficits de montantes de energia contratados no ACR 
(BRASIL. Resolução Normativa nº. 109, de 26 de outubro de 2004. Institui a 
Convenção de Comercialização de Energia Elétrica. Diário Oficial da União, 
Brasília, 26 out. 2004). 
12 Processo ANEEL nº 48500.002483/2020-24.
13 ABRACEEL. Efeitos da pandemia nos contratos de comercialização. 
Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, Brasília, 31 mar. 
2020.

do fornecimento de energia elétrica aos 
consumidores.
A Agência Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL), visando à mitigação dos prejuízos 
imediatos, deliberou, acertadamente, pela 
liberação dos recursos dos Encargos de 
Serviços de Sistema (ESS) para o segmento 
do consumo, nos ambientes de contratação 
cativo e livre, com uma injeção de mais de 2 
bilhões de reais6. 
No que tange aos consumidores residenciais 
e aos provedores de serviços essenciais, 
a Resolução Normativa nº. 878/2020 
estabeleceu algumas das providências mais 
significativas, como a proibição do corte de 
energia elétrica por 90 dias e a isenção de 
consumidores beneficiários da tarifa social 
do pagamento pelo consumo de até 220 
KWh/mês, de abril a junho de 2020, com o 
aporte de R$ 900 milhões7. 
Destaca-se que a referida medida social com 
vistas a garantir o fornecimento de energia 
elétrica sem a possibilidade de suspensão 
por inadimplência, bem como a redução de 
mercado, criou a chamada perfect storm 
para as Distribuidoras, que terão dificuldade 
de arcar com seus compromissos firmados.
Relativamente à energia contratada, as 
Distribuidoras sofrerão com a expectativa 
frustrada de mercado, gerando uma 
sobrecontratação8, sendo a energia 
excedente liquidada no Mercado de Curto 
Prazo (MCP) precificada pelo Preço de 
Liquidação de Diferença (PLD)9, que tende a 
ficar próximo do piso regulatório em razão 
da queda na demanda. 
Tendo em vista a drástica redução da 
atividade econômica e a consequente 
diminuição no consumo de energia elétrica, 
diversos consumidores do Grupo A – aqueles 
cujo fornecimento em tensão é igual ou 

superior a 2,3 kV e caracterizado pela 
tarifa binômia, composta pelo pagamento 
de demanda de potência e por uma parte 
proporcional à quantidade de energia 
consumida10 – solicitaram a flexibilização 
e reajustamento da fatura, de forma que 
a distribuidora cobrasse apenas a energia 
efetivamente consumida, ou até mesmo 
diferir-se o faturamento para o período 
pós-pandemia. 
Indubitavelmente, a demanda de potência 
tem caráter de cobrança fixa, vez que se 
refere aos investimentos antecipadamente 
realizados pelas Distribuidoras para 
disponibilizar a infraestrutura imprescindível 
ao consumidor. 
Ainda com vistas a reduzir a 
sobrecontratação, algumas Distribuidoras 
utilizaram-se do Mecanismo de 
Compensação de Sobras e Déficits (MCSD)11  
mensal durante a pandemia, o que foi 
rapidamente rechaçado por um grupo de 
comercializadoras de energia elétrica.
As comercializadoras apresentaram 
requerimento administrativo12 junto à 
ANEEL alegando que as Distribuidoras 
estavam agindo com manifesto abuso de 
direito e usurpando os limites impostos pelo 
seu fim, ou seja, vêm argumentando que 
algumas Distribuidoras estão utilizando do 
MCSD de forma indevida para reduzir a 
sobrecontratação causada pela COVID-19. 
Outrossim, a Associação Brasileira dos 
Comercializadores de Energia (Abraceel) 
emitiu comunicado13 com orientações 
gerais e, em suma, afirmou que (i) os 
contratos de compra e venda de energia 
elétrica são instrumentos financeiros, (ii) 
não pressupõem entrega física do produto 
e (iii) que as diferenças contratuais – sobras 
ou déficits – são liquidadas pelo preço do 
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14 Processo ANEEL nº 48500.002483/2020-24.
15 Corresponde à relação entre o volume de energia gerado pelas usinas e 
sua garantia física.
16 Art. 5º, XXXVI In: BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial da União, Brasília, 05 out. 1988. 
17 A respeito, vide: “WEBINAR Impactos Contratuais da COVID-19 nos 

Setores de Energia, Mineração e Siderurgia”. Alexandre Sion. Belo Horizonte: 
SION Advogados, 30 abr. 2020. 1 Vídeo (2h e 56 min). Publicado por Sion 
Advogados. 
18 Vide artigo: “TUTELAS De Urgência E Arbitragem: Convivência Possível 
Nas Disputas Envolvendo Contratos De Energia”. SION Advogados, Belo 
Horizonte, 22 abr. 2020. 

PLD no curto prazo e, portanto, existem 
mecanismos contratuais que abarcam a 
situação em si.  
Na mesma linha, os Geradores apresentam 
preocupações com o grande volume de 
Notificações que invocam a ocorrência de 
caso fortuito ou força maior como forma de 
justificar o inadimplemento das obrigações 
contratuais, tanto no âmbito do mercado 
livre quanto no regulado. 
Algumas associações representativas dos 
Geradores reafirmaram a necessidade 
da manutenção do equilíbrio econômico 
financeiro dos contratos, requerendo, para 
tanto, que a ANEEL avaliasse a situação de 
todos os elos da cadeia e se posicionasse 
explicitamente quanto à ocorrência de 
caso fortuito e força maior nos Contratos 
de Comercialização de Energia Elétrica 
no Ambiente de Contratação no Ambiente 
Regulado (CCEAR)14.
Outras instituições sugerem a solução 
imediata para o Generating Scaling Factor 
(GSF)15, que se encontra pronto para ser 
votado no Senado Federal e de fato traria 
liquidez para toda a estrutura do setor 
elétrico. 
Em vista do exposto, inquestionavelmente 
o Sistema Elétrico Brasileiro necessita de 
segurança jurídica e regulatória para atrair 
investimentos privados necessários à sua 
manutenção, bem como a possibilitar sua 
expansão visando a uma retomada na 
economia pós-pandemia.
Lado outro, em atendimento ao próprio 
princípio da segurança jurídica16, o qual 
deve nortear as relações jurídicas, deve-
se levar em consideração que a evocação 
dos eventos de caso fortuito e força maior 
não podem ser aplicados indistintamente17, 
exigindo a individualização dos casos, de 
forma a mitigar ao máximo os prejuízos 
para as partes envolvidas. 
Dessa forma, não por menos, os métodos 
consensuais de resolução de controvérsias18, 
notadamente a negociação, é medida cuja 

aplicação se recomenda para a mantença 
dos contratos, evitando-se litígios que se 
arrastam por muito tempo, especialmente 
tendo em vista o cenário que vivenciamos, 
o qual exige uma resposta rápida aos 
problemas enfrentados.
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