
Joisa Dutra: Djokovic e o leilão de reserva de capacidade 

Semana passada a saga do tenista Novak Djokovic em suas tentativas para permanecer na Austrália 
e disputar o torneio Australian Open ocupou a mídia ao redor do mundo. Durante todo tempo
as disputas judiciais giraram em torno de aspectos processuais ou procedimentais. Na primeira 
fase, fase, autoridades australianas cancelaram o visto que havia sido concedido a Djokovic, com base em
exceção ao requisito de vacinação contra covid-19. O tenista recorreu e como não havia sido seguido 
o devido processo, a revogação foi suspensa por meio de medida liminar. O ministro da Imigração,
em nova decisão, cancelou seu visto com base em argumento de interesse público, decisão que foi
mantida por um painel de juízes no domingo, véspera do início do torneio. Djokovic embarcou na
mesma  noite.

Perdem todos com as desventuras em série experimentadas por Djokovic: governo e autoridades da 
Austrália, o tenista e os amantes do esporte e mesmo os cidadãos. No caminho, contudo, as custas 
judiciais garantiram aos advogados alguns proventos. 

Em economia, essa atividade de rent seeking é ineficiente: não gera riqueza, apenas transfere ou a 
passa de mão. E a insegurança e a incerteza experimentadas durante a semana de litígios vivida por 
Djokovic representam desgaste para todos.

Dá para tirar algumas lições desse episódio ao analisar o recente leilão para contratação de reserva 
de capacidade.   Realizado em 21 de dezembro do ano passado,  o primeiro leilão de contratação de 
reserva de capacidade foi celebrado como marco da reforma ainda pendente de aprovação no 
Congresso Nacional. Os contornos de sua concepção aparecem já na Consulta Pública 33/2017, do 
Ministério de Minas e Energia (MME), vertente de inovação para a reforma do setor. 

A crise do racionamento de 2001/2002 levou-nos a abandonar a proposta de implantar o mercado 
atacadista de energia em favor da contratação de longo prazo. O modelo de 2003, concebido na 
gestão da ministra Dilma Rousseff, tinha como fundamento a contratação de energia no longo prazo 
para viabilizar a expansão e atração de capitais - inclusive privados - necessários para suportar o 
crescimento da economia e da demanda de energia. 

Desde 2005, os leilões de energia para contratação no ambiente regulado permitiram contratar mais 
de 90 GW no longo prazo para viabilizar a expansão do sistema elétrico. Mas a formação de preços é 
tema  ainda  não  enfrentado  e  continuamos  privilegiando centralização para garantir 
segurança e confiabilidade do suprimento - ou adequação de recursos. A proposta da reforma para 



garantir investimentos quando o mercado das distribuidoras - contrapartes nos contratos de energia 
do ambiente regulado - enxuga ou diminui pela liberalização é contratar centralizadamente 
capacidade. Supostamente essa forma de contratação permitiria uma distribuição mais equilibrada 
dos custos entre consumidores do ambiente livre e do ambiente regulado. 

Contratação de capacidade é tema fora do escopo de uma coluna de opinião. Ainda assim, não 
precisava bola de cristal para antever que em Pindorama emergiriam contratos de capacidade muito 
mais longos do que se vê na experiência internacional em mercados funcionais de energia. Lobbying 
e rent-seeking explicam muito desse resultado. 

A justificativa mais comum para essa contratação de capacidade é a necessidade de bancar a 
operação de usinas termelétricas a combustíveis fósseis. Embora sejam necessárias para garantir a 
segurança do sistema - veja-se nosso ano de 2021 -, mercados normalmente têm dificuldade de 
gerar os recursos necessários para mantê-las a disposição do sistema para enfrentar contingências. E 
essa dificuldade cresce com o aumento da participação de renováveis que se tornam mais 
competitivas com reduções de custos em face do avanço tecnológico. Mas nem em tresloucados 
sonhos daria para imaginar que tais contratos seriam vencidos por usinas existentes em busca de 
receita para combustíveis que sequer sabemos se farão parte de nossa matriz no ano de 2040 - 
quando tais contratos ainda estarão vigentes - óleo diesel e óleo combustível. 

Um conjunto de empresas requereu na Justiça o direito de se habilitarem para o leilão mesmo que 
seus custos superassem o limite estabelecido pelo governo, através da Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE). As requerentes recorreram ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) buscando afastar o 
teto de Custo Variável Unitário (CVU). 

O governo e o Ministério de Minas Energia não lograram êxito em reverter a decisão do STJ e 
prevaleceu o direito das requerentes de dar lance. Garantida a liminar, disputaram. A elevada 
demanda que surpreendeu o mercado permitiu que todas se sagrassem vencedoras - de onde veio, 
please? 

Mas o que Djokovic tem a ver com isso? Ora, aspectos procedimentais permitiram que por meio de 
liminares as requerentes participassem do leilão. Ainda assim, persiste a incerteza, que vai 
contaminar os contratos a serem firmados em consequência do leilão - pois é pouco provável que 
haja decisão sobre mérito das ações antes dos prazos do leilão em abril e junho desse ano. 

Em artigo assinado com Romário Batista e Gustavo Kaercher, exploramos os benefícios de uma 
opção ousada, mas racional do Poder Concedente, de cancelar o leilão, privilegiando o interesse 
público. Ao contrário de Djokovic, o torneio do suprimento não começa na semana que vem; o início 
da vigência dos contratos leiloados em dezembro é 2026. Qual é a justificativa para a pressa se a 
esmagadora maioria dos candidatos e mesmo vencedores já conta com usinas instaladas? Essa 
opção é uma forma completamente racional para enfrentar os "efeitos deletérios da participação, 
por meio de liminares judiciais, de empreendimentos no Leilão de Reserva de Capacidade" 
apontados pelo MME em comunicação oficial divulgada após o leilão. 

Ainda dá tempo de consertar o processo, privilegiando o interesse público. Relançar o edital significa 
garantir não apenas os direitos pleiteados pelas requerentes de transparência e publicidade. Uma 
competição mais ampla garantiria preços mais adequados, beneficiando consumidores. De quebra, 
daria para analisar melhor contribuições interessantes recebidas no âmbito da consulta pública, a 
exemplo daquela elaborada pela consultoria PSR, para um grupo de geradores termelétricos. O 
pleito ali é de que o leilão contemple contratos diferenciados e mais curtos para algumas tecnologias 
- talvez mais poluentes e/ou de plantas que já estão em operação e demandam menos



investimentos em modernização e atualização.  Uma opção como essa tem a vantagem de alinhar 
melhor os incentivos em um momento pré-reforma, onde se discutem mudanças nos contratos, 
inclusive existentes. Permite também competição (mais) isonômica na qual ganhariam o ambiente e 
os consumidores, de modo mais alinhado a nossa NDC.  

Parafraseando a conhecida música da Jovem Guarda, por favor, parem agora.
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