
 

 
 

 

 

Pedro Henrique Dante 
ADVOGADO 

phdante@demarest.com.br 

+55 11 3356 2065 

São Paulo 

Especializado em assuntos regulatórios relacionados ao setor de energia elétrica, tanto no Ambiente de 

Contratação Livre (ACL), no ambiente de Contratação Regulada (ACR) e no Mercado de Curto Prazo (MCP). 

Possui extensa experiência em Contratos de Compra de Energia e contencioso judicial e arbitral 

envolvendo Geradores, Comercializadores, Distribuidores, Transmissores, Consumidores Livres, a Agência 

Regulatória e o Poder Concedente. Bacharel em Direito pela Universidade Santa Cecília (UNISANTA) em 

2003 e Pós-graduado em Processo Civil e Processo Constitucional pela Universidade Católica de Santos 

(UNISANTOS), com Especializações em Gestão em Negócios de Energia Elétrica (FGV- SP). Direito 

Administrativo (SBDP) e Liderança para Advogados (GVLaw). Pedro foi professor convidado para diversos 

cursos no setor de energia no Instituto Brasileiro de Estudos do Direito da Energia (IBDE), Escola Nacional 

da Magistratura, Curso preparatórios para árbitros no setor de energia em parceria com a CAMARB e 

realizou diversas palestras sobre o setor. É atualmente professor do Canal Solar em matérias do setor de 

energia. Iniciou sua carreira no setor elétrico em 2002 na Elektro Distribuidora de Energia (Elektro) e nos 

últimos 8 anos trabalhou na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, sendo que nos últimos 

3 anos exerceu o cargo de gerente Jurídico Regulatório. 

 

EXPERIÊNCIA  

– Assessorou empresas do setor de telecomunicações em projetos de Geração Distribuída de Energia, nos termos 

da REN ANEEL 482/12 

– Assessorou empresas do setor de energia nos segmentos de consumo e geração de energia em projetos de 

Autoprodução de Energia 

– Assessorou um dos maiores grupos de transmissão de energia do mundo em arbitragem envolvendo o atraso na 

construção das linhas e cobrança de penalidades contratuais em litígio com o construtor 

– Assessorou grupo internacional responsável pela construção de Unidades de Geração em litígio com Gerador de 

Energia Estruturante participante de leilão regulado, com a discussão de cobrança de valores de energia (atraso, 

ressarcimento e FID) relacionados ao atraso de cronograma de implementação da obra e performance dos 

equipamentos  

– Assessorou entidade operadora do Mercado de Energia no recebimento de nova atividade regulatória 

relacionada ao fundo setorial CDE, bem como em litígios judiciais que discutem a legalidade do Encargo, com 

valores de 2 Bilhões 

– Assessorou entidade operadora do Mercado de Energia na criação e implementação de mecanismo de 

monitoramento do Mercado de Energia Elétrica 

– Assessorou entidade operadora do Mercado de Energia em arbitragem envolvendo disputa entre gerador de 

leilão estruturante e um dos maiores consumidores de energia elétrica no país, sendo vendedora a tese da 

Instituição a respeito da obrigatoriedade de aplicação de norma regulatória da ANEEL 
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– Assessorou entidade operadora do Mercado de Energia em complexos litígios judiciais e arbitrais, a exemplo da 

maior judicialização da história do setor de energia em razão da crise hidrológica, com valores de R$ 6 Bilhões 

– Assessorou a CCEE na estruturação e implementação da Conta-ACR, empréstimo emblemático no setor de 

energia que envolveu a empresa, brancos públicos e privados, bem como Distribuidoras, com montantes na 

ordem de 60 Bilhões 

 

ÁREAS DE ATUAÇÃO 

Energia e Contencioso Cível 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

– Especialização em Liderança para Advogados com Ênfase em Liderança Organizacional pela Fundação Getúlio 

Vargas, São Paulo, Brasil  (2014) 

– Especialização em Direito Administrativo pela Sociedade Brasileira de Direito Público – SBDP, São Paulo, Brasil 

(2012) 

– Especialização em Gestão em Negócios de Energia Elétrica pela Fundação Getúlio Vargas, Brasil (2009) 

– Pós-graduado em Processo Civil e Processo Constitucional pela Universidade Católica de Santos – UNISANTOS, 

Santos, Brasil (2006) 

– Formado em Direito pela Universidade Santa Cecília – UNISANTA, Santos, Brasil (2003) 

 

ASSOCIAÇÕES 

– Membro do Instituto Brasileiro de Estudos do Direito da Energia (IBDE)  

– Membro efetivo da Comissão de Energia da Ordem dos Advogados do Brasil da Seccional de São Paulo (OAB/SP) 

desde 2012 

 

IDIOMAS 

Português e Inglês  

 

RECONHECIMENTOS 

“Pedro Dante is a professional expert. He has in-depth knowledge and experience as result of many years operation 
in the energy market. He is objective and clear in his explanations of the enforcement of laws and regulations, 
facilitating an understanding even those who do not have legal training”. Chambers Latin America 2020 

 


