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GERAÇÃO • TRANSMISSÃO • DISTRIBUIÇÃO • COMERCIALIZAÇÃO • CONSUMO 
Evento Referência para o Setor Formatos Diferenciados de Painéis e Exposições Programas Práticos e Objetivos 

REALIZAÇÃO 

Programação do evento 

APOIO INSTITUCIONAL MIDIA PARCEIRA 



Um encontro ímpar sobre o impacto regulatório nas 
empresas do setor, norteando contratos, atuação e 
planejamento de médio e longo prazos. 

9 Consulta Pública 33 
9 Geração Distribuída 
9 GSF e a judicialização do Setor 
9 Perspectivas e Impactos com  a Privatização da Eletrobrás 
9 Futuro do setor elétrico 

Um encontro ESTRATÉGICO e NECESSÁRIO para REUNIR o MERCADO 

SETOR DE 
 ENERGIA 

DESAFIOS NAS VÁRIAS 
ESFERAS LEGAIS 

Auxiliar na tomada de 
decisão de especialistas do 
setor nas esferas Jurídica, 
Regulatória e Societária 

OBJETIVOS DESSE 
ENCONTRO 



 
 
 
 

Uma audiência ALTAMENTE QUALIFICADA em um encontro FORTEMENTE EXECUTIVO 

AUDIÊNCIA QUALIFICADA! 

Fale com a BlueOcean: 

(11) 3266-3591 
contato@blueoceanevents.com.br 

Oportunidades de Patrocínio e Negócios Evidencie sua Marca 

Relacione-se com Decisores do Mercado 

Construa Parcerias Estratégicas para seus Negócios 

Apresente know-how e seja Top of Mind 

CARGOS DA 
AUDIÊNCIA 



EXPOSIÇÃO 
INTERATIVA 

PAINEL DE 
DEBATES 

FORMATO 

PALESTRA 

SHORT TALKS 

Aqui os participantes farão 
dinâmicas práticas e interativas 
liderada por um especialista no 
tema. 

Aqui, os painelistas tem a 
oportunidade de, moderados por 
um especialista do setor, 
expressar sua opinião, visão e 
experiência acerca de temas pré 
definidos e tópicos sugeridos. 

DESCRIÇÃO 

Esta sessão é composta por 
apresentações de especialistas, 
sobre temas específicos e que 
permitem interação da audiência 
ao final, para exposição de 
dúvidas. 

Apresentações curtas feitas por 
especialistas para abordar temas 
relevantes e que permitem 
debates e questionamentos com o 
público ao final. 

SÍMBOLO 

Interação com o Público 

Debate entre Painelistas 

Apresentação de Conteúdo 

BENEFÍCIOS 

Interação com o Público 

Debate entre Painelistas 

Apresentação de Conteúdo 

Interação com o Público 

Debate entre Painelistas 

Apresentação de Conteúdo 

Interação com o Público 

Debate entre Painelistas 

Apresentação de Conteúdo 

 



 

21 de Agosto 2018 | Terça-feira 

Encerramento do Fórum Direito Empresarial em Energia 17H30 

 09H00 CP 33 – A reformulação do Marco Normativo do Setor Elétrico: Perspectivas sob a ótica 
jurídica das mudanças regulatórias do setor 

Judicialização do GSF e os caminhos para redução dos impactos econômicos no setor  14H00 

Almoço entre Participantes 13H00 

16H00 
CP 10/ 2018 e o futuro da geração distribuída: Como as mudanças regulatórias 
impactam as decisões jurídicas em GD 

Coffee-break e Networking entre participantes 10H30 

17H00 Setor de energia: Por que a regulação faz papel de legislação no segmento? 

 11H00 A visão do governo e dos consumidores sobre as perspectivas de mudanças jurídico-
regulatórias do setor 

Desafios para separação entre lastro e energia e a precificação do lastro  12H00 

Coffee-break e Networking entre participantes 15H30 



Palestrante 

11h30 

EXPOSIÇÃO INTERATIVA 

A visão do governo e dos consumidores sobre 
as perspectivas de mudanças jurídico-

regulatórias do setor 
Após apresentadas as principais mudanças sob a ótica da Geração, 
Transmissão e Distribuição sobre as mudanças propostas pela CP 33, 

conheceremos a visão do GOVERNO e dos CONSUMIDORES sobre as 
perspectivas de mudança. 

Pedro Ditrich 
Consultor Jurídico 

EPE 
CONFIRMADO 

Mariana Amim 
Assessora jurídica  

ANACE 
CONFIRMADA 

11h00 
Coffee-break e networking entre 

participantes 

13h00 Almoço e networking entre participantes no 
Restaurante do hotel 

MODERAÇÃO 
José Roberto Oliva Junior 

Sócio 
Pinheiro Neto Advogados 

CONFIRMADO 
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09h00 

Sabemos que o novo Marco legal do setor elétrico trará profundas mudanças contratuais e regulatórias para todos os elos da cadeia e traz impactos 
regulatórios e operacionais. 
Diante desse novo cenário, as empresas devem ficar atentas aos vários temas que incidirão lhe impactarão. 
 
Alguns destes principais impactos serão abordados nesta sessão, trazendo a visão de cada um dos elos da cadeia: Geração – Transmissão e 
Distribuição de energia. 

CP 33 – A reformulação do Marco Normativo do Setor Elétrico: Perspectivas 
sob a ótica jurídica das mudanças regulatórias do setor 

Principais tópicos do debate: 
• Desafios para separação entre lastro e energia e a 

precificação do lastro; Como isso impacta o dia a 
dia e o financiamento de projetos; 

• Modificação de preço-horário e a revisão da 
estrutura de custos; 

• Desafios econômicos, regulatórios e culturais para 
a descentralização do mercado de energia; 

• Como a CP 33 afeta o mercado livre de energia 
• Os desafios na financiabilidade do setor elétrico. 

SHORT TALKS 

José Roberto Oliva Junior 
Sócio | Pinheiro Neto Advogados 
CONFIRMADO 

Carlos Curci Neto 
Gerente Geral Jurídico e regulatório| 
Votorantim Energia 
CONFIRMADO 

Rafael Noda 
Diretor de Rel. Institucionais | CTEEP 
CONFIRMADO 

ERAÇÃO RANSMISSÃO ODERAÇÃO 

Fabricio Neves 
Ger. Corporativo Jurídico | Energisa S.A. 
CONVIDADO 
 

Natacha Marly 
General Counsel & Ethics Officer 
ENGIE 
CONVIDADA 

- Transformação tecnológica no setor e 
necessidade de um novo marco jurídico-
regulatório 
- Impactos da CP 33 para o setor de 
transmissão 
- Novo marco jurídico-regulatório: 
oportunidades para atração de investimentos 
para modernização do setor 
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ISTRIBUIÇÃO 

Marcel Guarnieri Meni 
Gerente Jurídico 
Elektro 
CONFIRMADO 
 



Participantes 

CP 10/ 2018 e o futuro da geração distribuída: 
Como as mudanças regulatórias impactam as decisões jurídicas em GD 

PAINEL DE DEBATES 

Principais tópicos abordados: 
• Norma da ANEEL na micro e mini geração 
• Como as distribuidoras se adaptaram? 
• Geração distribuída e a modificação da estrutura tarifária do Grupo B 
• Qual será o custo sistêmico do crescimento da GD? 
• A necessidade de modernização da regulação para o mercado de distribuição face a expansão da geração distribuída. 
• Implantação da Micro geração sob a ótica da distribuidora 
• CP 10/2018 – Aprimoramento da mini e micro geração 

Rodrigo Marcolino 
Coordenador do GT de 
Geração Distribuída 
ABSOLAR 
CONFIRMADO 

Moderação: 
Raphael Gomes 
Sócio 
Demarest Advogados 
CONFIRMADO 

Luiz Fernando Serrano 
Business Development and 
Investment Officer 
WTS - We Trust In Sunlight 
CONFIRMADO 

Desafios para separação entre lastro e 
energia e a precificação do lastro 

Uma discussão que vem impactando o setor, é o desafio para a separação da 
contratação da capacidade de produção de energia elétrica e a energia elétrica 

efetivamente consumida. Para trazer novas visões e entendimentos, ninguém 
melhor do que alguém que exercia o cargo de Gerente Executivo na CCEE e que 

hoje está em uma geradora. 
Muitas visões, insights e caminhos surgirão desta sessão. Traga suas dúvidas. 

14h00 

15h00 

PALESTRA Palestrante 
Alexandre Viana 

Energy Trading Director  
SPIC-Pacific Hydro 

CONFIRMADO 
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14h00 

Judicialização do GSF e os caminhos para redução dos 
impactos econômicos no setor 

EXPOSIÇÃO INTERATIVA 

Urias Martiniano Neto 
Sócio 
Tomanik Martiniano Advogados 
CONFIRMADO 

Solange David 
Vice-presidente do conselho 
CCEE 
CONFIRMADA 

DIA 2 |21 de Agosto 

16h30 
Não é novidade para o mercado de energia o impacto financeiro causado pelo  GSF no setor elétrico 
brasileiro,  porém é necessário identificar a causa raiz dessa judicialização e das outras que permeiam o 
setor elétrico brasileiro. 
 
Ou seja, a apresentação e o debate buscará: 
• Identificar causa raiz 
• A legalidade da interferência do poder judiciário 
• Propostas para mitigar a judicialização no setor 
• Perspectiva de solução para o GSF 

Lara Piau 
Diretora Executiva Jurídica 
NEOENERGIA S/A 
CONFIRMADA 

Comentários e 
contrapontos 

Palestrante 

16h00 
Coffee-break e networking entre 

participantes 

Julião Silveira Coelho 
Sócio 
Julião Coelho Advocacia 
CONVIDADO 



Palestrante 

Setor de energia: Por que a regulação e a 
judicialização fazem papel de legislação 

no segmento? 
17h30 

PAINEL DE DEBATES 

18h30 
Encerramento do Fórum de Direito 

Empresarial em Energia 

Luis Marcello Bullé Chipp 
Conexão de 1º grau1º 
Gerente Jurídico Regulatório e Ambiental na 
Eletropaulo 

Moderação 
Fabiano Ricardo Luz de Brito 
Sócio 
Mattos Filho 
CONFIRMADO 
 

Renata Beckert Isfer 
Consultora Jurídica junto ao MME 
Procuradora Federal 
CONFIRMADA 

Encerraremos o evento com um debate sobre uma visão ampla do setor 
sob o aspecto jurídico, debatendo as questões que afetam o dia a dia 

das empresa, como a gestão de risco jurídico, impactos regulatórios em 
decisões contratuais, e outros temas que afligem os participantes do 

setor. 
Além do papel da regulação, debateremos questões como: 

 
• O setor elétrico está pronto para um novo ciclo de crescimento? 

• Caminhos para a abertura de mercado 
• Redução da judicialização do setor 

Vladia Viana Regis 
Gerente de Regulação 
Eletrobrás 
CONFIRMADA 

Dep. Fábio Garcia 
Relator do Proj. de Lei da 
Portabilidade da conta de luz 
CONVIDADO 
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APROVEITE! Consulte-nos sobre descontos especiais para a inscrição de grupos 

LOCAL E HOSPEDAGEM 

Para inscrever-se, entre em contato pelo (11) 3266 3591 ou contato@blueoceanevents.com.br 
 

O valor da inscrição inclui:  
• acesso ao evento 
• coffee breaks 
• almoços 
• material do evento 
• certificado 
• envio das apresentações após evento 

Para hospedagem e assistência com passagem aérea para o 
evento, indicamos a BIRD VIAGENS, agência oficial do evento, que 

oferece uma gestão completa ao viajante. 

Entre em contato: 
 

atendimento@bird.tur.br 
(11) 4272-0929  

www.bird.tur.br 
 

AGÊNCIA DE VIAGENS 

INSCRIÇÕES 

Radissson Paulista 
Alameda Santos, 85 

Jardins – São Paulo - SP   
CEP: 01419-000 

Tel.: (011) 2627 1000  
 

reservas.rdpa@atlanticahotels.com.br 
http://www.atlanticahotels.com.br/hote

l/sao-paulo/radisson-paulista  

Local do Evento 

O Evento possui parceria com o Hotel Radisson Paulista para oferecer 
acomodações com tarifas especiais aos participantes.  

 
Solicite o nosso GUIA DE HOTÉIS. 

Investimento Inscrições até 20/07 Inscrições após 20/07 

Fórum Direito Empresarial em Energia R$ 2.190,00  R$ 2.490,00  

mailto:contato@blueoceanevents.com.br

