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RESUMO 

 

Encontra-se em discussão, no Brasil, a revisão do marco regulatório para o setor de gás 

natural (GN), de forma a adequá-lo a um ambiente competitivo, tendo em vista o novo contexto 

de aumento de supridores de gás nos mercados interno e externo.  

A oferta de gás no mercado nacional é concentrada na Petrobras, praticamente a única 

fornecedora, seja de gás de produção própria, importado, ou adquirido de parceiros que 

produzem óleo e gás no país. 

Dados atualizados do mercado de gás no Brasil indicam que a demanda também é 

concentrada em algumas poucas indústrias e grande parte dos consumidores potenciais de gás 

dos segmentos industrial e comercial ainda não tem acesso ao gás, embora se verifique 

expansão recente das malhas de distribuição.  

O desenvolvimento de uma regulação que estimule que determinadas categorias de 

consumidores finais, grandes consumidores industriais e geradores termoelétricos, se tornem 

consumidores livres e possam escolher seus fornecedores de gás, ou seja, incentivar o by pass 

comercial, é uma medida necessária para conferir dinamismo, flexibilidade e liquidez ao 

mercado de gás.  

Para que haja a desagregação (unbundling) da atividade potencialmente competitiva de 

comercialização do gás da atividade de gestão da infraestrutura da rede e movimentação de gás, 

são requeridas regras claras e não discriminatórias de acesso à infraestrutura e contratação dos 

serviços de movimentação. 

  Os efeitos econômicos da desagregação das atividades sobre o segmento de 

distribuição podem ser desprezíveis ou não, a depender de como for fixada a tarifa pelo serviço 

de movimentação de gás.  Conforme as regras tarifárias vigentes, a margem de distribuição é 

composta pela amortização e retorno dos investimentos e custos operacionais; não há adição de 

margem ou lucro sobre o custo de aquisição do gás pelas distribuidoras, que apenas fazem o 

repasse deste custo no preço final (pass through).   

Nas discussões sobre a nova regulação surgiu a proposta de autorização de by pass físico 

da malha de distribuição, ou seja, a conexão de consumidores diretamente à malha de transporte 

ou a outros modais de suprimento, visando a redução de custo do gás para grandes 

consumidores finais mediante a eliminação de sua contribuição para cobertura dos custos fixos 

das redes de distribuição.   O presente trabalho procurou esclarecer os potenciais efeitos do by 

pass físico; se por um lado ele pode beneficiar um grupo reduzido de grandes consumidores, 
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por outro, ele apresenta potencial de prejudicar a ampliação da penetração do gás natural nos 

diversos segmentos de consumo, dado o estágio de extensão/capilaridade das redes e a 

concentração do consumo em poucos grandes clientes que exercem a função de âncoras para 

expansão da malha.  A intensidade dos efeitos pode ser diferente em cada Estado ou em cada 

concessão, considerando o grau de desenvolvimento do mercado de gás e dos sistemas de 

distribuição, além das disparidades regionais.   

Caso as mudanças regulatórias venham a gerar impacto no equilíbrio econômico-

financeiro dos contratos de concessão, o poder concedente deverá adotar medidas para o 

reequilíbrio.  

Dessa forma, uma avaliação de custos e benefícios da liberação do by pass físico à luz 

de uma política pública para o setor de gás natural se faz necessária. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Gás natural.  Revisão do marco regulatório. Consumidor Livre.  By 

pass físico dos sistemas de distribuição. 
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ABSTRACT 

 

 

 A review of the regulatory framework for the natural gas sector is under discussion in 

Brazil in order to adapt it to a competitive environment, considering a new context of a 

substantial increase in the number of gas suppliers in the domestic and foreign market. 

The supply of gas in the domestic market is concentrated in Petrobras, practically the 

only supplier, either of own production gas, imported, or purchased from oil and gas producers’ 

partners in Brazil. 

Updated data from the gas market in Brazil indicate that demand is also concentrated in 

a few industries and most potential gas consumers in the industrial and commercial segments 

still do not have access to gas, although there has been a recent expansion of distribution 

networks. 

The development of a regulation that encourages certain categories of end consumers, 

large industrial and thermoelectric generators consumers, to become non captive end users and 

to be able to choose their gas suppliers, ie. to encourage commercial bypass, is a necessary 

measure to provide dynamism, flexibility and liquidity to the gas market. Clear and non-

discriminatory rules for access to infrastructure and contracting of transmission services are 

required to promote the unbundle of the potentially competitive gas trading activity from the 

services provided by the network infrastructure management and gas handling activities. 

  The economic effects on the distribution sector may be negligible or not, depending on 

how the tariff for the gas handling service is fixed. Under current tariff rules, the distribution 

margin is composed of amortization and return on investments and operating costs. There is no 

margin or profit added on the gas acquisition cost by the distributors, who only pass this cost 

on the final price (pass through). 

During the discussions about the new regulation, there was a proposal of authorizing 

physical bypass to the distribution grid, aiming to reduce the gas cost for large final consumers 

by eliminating its contribution to cover the fixed costs of the distribution networks. The present 

work sought to clarify the potential effects of physical bypass; while on the one hand it can 

benefit a small group of large consumers, on the other, it has the potential to hinder the 

expansion of natural gas penetration in the various consumption segments, given the extent / 
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capillarity stage of the network and the concentration of consumption in few large customers, 

who play an important role as anchors for distribution systems expansion. The intensity of the 

effects, positives or negatives, may differ in each state or in each concession, considering the 

degree of development of the gas market and distribution systems, as well as regional 

disparities. 

Should regulatory changes have impact on the economic and financial balance of 

concession agreements, the granting authority shall adopt measures for rebalancing. 

Therefore, a cost and benefit assessment of the physical bypass release is required, 

taking into consideration a public policy for the natural gas sector. 

 

 

KEY-WORDS: Natural Gas. Review of the Regulatory Framework. Non-captive end-users.  

by pass of Local Distributions Companies facilities. 
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INTRODUÇÃO 
  

 

Em outubro de 2016, o Ministério de Minas e Energia (MME) lançou o Programa “Gás 

para Crescer”1 visando propor um novo marco regulatório para o setor de gás natural2 no Brasil, 

em função da decisão da própria Petrobras3 de reduzir sua participação no mercado de gás 

natural (GN).  A Petrobras é praticamente a única fornecedora de gás no mercado nacional, 

pois, além do gás de produção própria, compra o gás dos parceiros que produzem óleo e gás, 

trata e especifica o gás, contrata o transporte4 e vende para as distribuidoras5 estaduais de gás 

natural.  A Petrobras também adquire gás da Bolívia e é titular dos terminais de regaseificação 

que possibilitam a importação do gás, na forma líquida, por navios.   

Em 2019 iniciou-se novo mandato presidencial, com nova equipe de governo, sendo o 

assunto retomado com o lançamento do Programa “Novo Mercado de Gás”6, cujos objetivos, 

conforme discurso do Ministro de Minas e Energia, são: melhorar o aproveitamento do gás; 

ampliar os investimentos em infraestrutura de escoamento, processamento, transporte e 

 
1  BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Gás Para Crescer.  Disponível em:  
<http://www.mme.gov.br/web/guest/gas-para-crescer>    Acesso em 05/11/2018 
2  Conforme inciso XIV do art. 2º da lei 11.909/2009, lei que estabelece o marco regulatório vigente para a indústria 
do gás natural no Brasil: “gás natural é todo hidrocarboneto que permaneça em estado gasoso nas condições 
atmosféricas normais, extraído diretamente a partir de reservatórios petrolíferos ou gaseíferos, cuja composição 
poderá conter gases úmidos, secos e residuais”.  Ou seja, é uma mistura de hidrocarbonetos leves (compostos de 
átomos de carbono e hidrogênio), contendo pequenas quantidades de outros compostos; permanece no estado 
gasoso nas condições atmosféricas de pressão e temperatura, podendo estar em fase gasosa ou em solução com o 
petróleo nas condições de reservatório. 
3  A Petróleo Brasileiro S.A. ou Petrobras é uma sociedade de economia mista, sob controle da União, cujo 
objeto é  a pesquisa, a lavra, a refinação, o processamento, o comércio e o transporte de petróleo proveniente de 
poço, de xisto ou de outras rochas, de seus derivados, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, além 
das atividades vinculadas à energia, podendo promover a pesquisa, o desenvolvimento, a produção, o transporte, 
a distribuição e a comercialização de todas as formas de energia, bem como quaisquer outras atividades 
correlatas ou afins, conforme seu estatuto social.  Petróleo Brasileiro S.A. Estatuto Social. Disponível em:   
<https://www.investidorpetrobras.com.br/ptb/15817/9512_714974..pdf> Acesso em: 5/05/2018. 
4 Conforme incisos XXIV e XVIII, do art. 2º da lei 11.909/2009:  transporte de gás natural é movimentação de gás 
natural desde instalações de processamento, estocagem ou gasodutos de transporte até instalações de estocagem, 
outros gasodutos de transporte e pontos de entrega a concessionários estaduais de distribuição de gás natural, 
incluindo estações de compressão, de medição, de redução de pressão e de entrega, em percursos considerados de 
interesse geral.   
BRASIL. Lei nº11.909, de 4 de março de 2009. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11909.htm>  Acesso em: 5/05/2018. 
5 Conforme inciso definição do inciso XXII do art. 6º da Lei 9478/97: “distribuição de Gás Canalizado constitui 
serviços locais de comercialização de gás canalizado, junto aos usuários finais, explorados com exclusividade 
pelos Estados, diretamente ou mediante concessão, nos termos do § 2º do art. 25 da Constituição Federal”. 
BRASIL. Lei nº 9478 de 6 de agosto de 1997. Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9478.htm>  Acesso em: 5/05/2018. 
6BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Novo Mercado de Gás. Disponível em: 
<www.mme.gov.br/web/guest/pagina-inicial/outras-noticas/-
/asset_publisher/32hLrOzMKwWb/content/governo-lanca-o-novo-mercado-do-gas-um-marco-historico-para-o-
brasil >  Acesso em: 01/08/2019 
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distribuição de gás natural; aumentar a geração termelétrica a gás; e retomar a competitividade 

de alguns segmentos da indústria. O Programa se baseia nos seguintes pilares:  promoção da 

concorrência; harmonização das regulações estaduais e federal do setor; estímulo à integração 

do setor de gás com os setores elétrico e industrial; e a remoção de barreiras tarifárias que 

impeçam a abertura do mercado e a competição. No discurso, o Ministro de Minas e Energia 

ressalta que o preço do gás é mais alto no Brasil do que em outros países e que a infraestrutura 

de transporte é pouco desenvolvida no país. 

A revisão do marco regulatório, dentre outros objetivos, visa abrir o mercado para que 

outros produtores e importadores de gás venham a contratar o transporte e vender o gás 

diretamente para as distribuidoras e para consumidores livres, impulsionando o mercado de gás 

natural.  O consumidor livre7 é um consumidor de gás natural, que segundo a Lei 11.909/2009, 

a “Lei do Gás”, não precisa adquirir o gás da distribuidora e pode adquiri-lo diretamente de 

outro supridor ou comercializador, remunerando a distribuidora pelo serviço de movimentação 

do gás no sistema de distribuição (monopólio natural), o que para fins de simplificação 

denominamos de by pass comercial.  

É importante que se faça distinção entre o by pass comercial, em que o consumidor final 

seleciona livremente o fornecedor de gás e contrata o serviço da distribuidora local para entrega 

do gás, do by pass físico do sistema de distribuição.   No primeiro caso, os efeitos econômicos 

para o distribuidor podem ser desprezíveis ou não, a depender de como for fixada a tarifa pelo 

“serviço de movimentação” do gás pela distribuidora.   

O by pass comercial está diretamente relacionado ao livre acesso à infraestrutura; a 

distribuidora deve oferecer contratos de movimentação, propiciando acesso aos consumidores 

que preencham os requisitos da regulação e façam a opção de aquisição de gás de outros 

supridores que não da própria distribuidora. Importa em estabelecimento de regras claras e não 

discriminatórias para acesso e uso da infraestrutura necessária para que os consumidores 

possam escolher os fornecedores de gás, estimulando o surgimento de novos fornecedores e a 

liquidez do mercado de gás.   

 
7 Conforme definição do artigo 2º da Lei 11.909/2009:  
XXXI - Consumidor livre: consumidor de gás natural que, nos termos da legislação estadual aplicável, tem a 
opção de adquirir o gás natural de qualquer agente produtor, importador ou comercializador; 
BRASIL. Lei nº11.909, de 4 de março de 2009. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11909.htm>  Acesso em: 5/05/2018. 
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No caso do by pass físico, trata-se de liberação para que consumidores, novos ou já 

instalados, possam conectar-se diretamente aos gasodutos ou a outros modais de transporte, 

mediante construção de dutos dedicados, sem utilização da malha de distribuição.  Nas 

discussões sobre a nova regulação surgiu a proposta de que geradores e demais grandes 

consumidores pudessem construir ramais conectados diretamente à rede de transporte e não 

usar a malha das distribuidoras, ou seja, não pagar pelo investimento nas instalações comuns, 

ou “condomínio”, relativo à malha de distribuição. O grupo de consumidores cujas localizações 

apresentem viabilidade técnica e econômica para conexão por ramais dedicados e exclusivos 

poderiam ter seus custos de gás reduzidos e poderia haver atração de novos grandes 

consumidores.    

A presente dissertação visa responder a seguinte pergunta de pesquisa, usando revisão 

bibliográfica específica sobre o tema:  além dos potenciais benefícios para um grupo de 

consumidores, que teriam seu custo de gás reduzido ao fazer o by pass físico, quais os potenciais 

efeitos/consequências que a autorização do by pass físico dos sistemas de distribuição, pelos 

reguladores, pode gerar?  

A hipótese é que, dada a relevância da participação dos grandes consumidores nas 

receitas das distribuidoras estaduais de gás no Brasil e, por conseguinte, sua fundamental 

contribuição para a continuidade da expansão da malha, a permissão do by pass físico da 

infraestrutura de distribuição poderá inviabilizar a continuidade da expansão da malha e a 

ampliação da penetração do gás natural nos diversos segmentos de consumo, de forma que uma 

avaliação de custos e benefícios da liberação do by pass físico à luz de uma política pública 

para o setor de gás natural se faz necessária.  

No caso de redes bem desenvolvidas, como é o caso da malha de distribuição de energia 

elétrica, o by pass físico é permitido, ou seja, grandes consumidores podem se conectar à rede 

de transmissão não contribuindo para a ampliação da rede de distribuição. No caso do setor de 

distribuição de gás natural, dado o estágio incipiente de extensão/capilaridade da rede, é 

possível que o by pass físico possa comprometer sua expansão. 

O preço de venda de gás natural, pela distribuidora, ao consumidor final é regulado, 

sendo composto, basicamente,  por: (i) custo de aquisição do gás, sem adição de margem/lucro 

sobre o custo de aquisição pela distribuidora (pass through); (ii) custos operacionais da 

distribuição; (iii) amortização dos investimentos na malha de distribuição acrescida de uma taxa 

de retorno sobre os investimentos. Em função dos investimentos na malha serem muito altos, o 

prazo de amortização é longo e os grandes consumidores (que adquirem grandes volumes de 
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gás), funcionam como âncoras para viabilizar a expansão da malha.  Os grandes consumidores 

são, em geral, geradores de energia e grandes indústrias.   

Os benefícios do by pass físico mais citados na literatura são: (i) a redução do custo do 

suprimento de gás para grandes consumidores industriais e o possível repasse desta redução 

para os preços finais dos bens e melhora nos salários da indústria; (ii) o aumento da 

competitividade do gás frente a outros combustíveis derivados de petróleo para esse grupo de 

consumidores; (iii) a atração de novos investidores grandes consumidores de gás; e (iv) 

melhoras nos serviços de distribuição e na estrutura de preços das distribuidoras, com melhor 

alocação dos custos fixos entre os diversos segmentos de consumidores. 

Pelo fato de a Constituição Federal atribuir aos Estados a exploração direta, ou mediante 

concessão, dos serviços locais de gás canalizado, a atividade de distribuição de gás é exercida 

por concessionárias sujeitas à regulação estadual8.   

 O presente trabalho foi desenvolvido a partir de uma pesquisa exploratória, na busca de 

investigar os possíveis efeitos da introdução de uma mudança regulatória específica, 

autorizando o by pass físico no mercado de gás no Brasil, incluindo a análise de sua 

compatibilidade ou não com a exclusividade conferida às concessionárias para prestação do 

serviço de gás canalizado nos contratos de concessão.  

A investigação do tema apresenta especial importância na conjuntura atual, em que se 

discute a revisão do marco regulatório para o setor de gás natural e que os Estados são 

estimulados a adequar as regulações do segmento de distribuição, de sua competência, e a 

adotar melhores práticas regulatórias para o setor.  Procura-se contribuir com novos elementos 

para a tomada de decisão na seleção da alternativa regulatória mais alinhada com o interesse 

público identificado e aprovado pelos detentores do poder político.  

A metodologia para análise da questão e desenvolvimento do trabalho foi baseada em 

revisão bibliográfica e pesquisas em sites especializados sobre: (i) a indústria e o mercado de 

gás em geral; (ii) a posição atual do gás na Matriz Energética brasileira e mundial e perspectivas 

de crescimento; (iii) o estágio de desenvolvimento da indústria e do mercado de gás no Brasil; 

(iv) os debates acerca da permissão ou não do by pass físico, dos impactos de sua autorização 

 
8 Conforme § 2º do art. 25 da Constituição Federal (1988): “cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante 
concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua 
regulamentação”.  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 05/05/2018 
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para os consumidores e para a sociedade, e, principalmente, os debates sobre critérios para 

avaliação de custos e benefícios, travados na década de 80 nos Estados Unidos da América, 

país com dimensões continentais e divisão de competências regulatórias entre governo federal 

e unidades da federação, à semelhança do Brasil; (v) a regulação de monopólios à luz da teoria 

econômica.  

A pesquisa também abrangeu as discussões sobre a regulação do consumidor livre, 

autoprodutor e autoimportador9 de gás nos registros de audiências e consultas públicas, 

realizadas para revisão da regulação do setor.  

Adicionalmente são apresentados dois casos relativos a Estados brasileiros que, 

recentemente, aprovaram modificações nas respectivas regulações estaduais e introduziram a 

permissão de by pass físico, não sendo possível uma avaliação dos efeitos sobre os mercados 

locais de gás, o que demandaria um prazo maior a partir aprovação das mudanças regulatórias 

introduzidas, mas as medidas já apresentaram desdobramentos imediatos em conflitos 

instaurados entre Concessionário e Poder Concedente. Buscamos investigar em que medida as 

alterações regulatórias promovidas observam ou não os direitos e obrigações estabelecidos nos 

contratos de concessão, de forma a não haver expropriação de direitos. 

No primeiro capítulo, usando metodologia descritiva,  são apresentados a visão geral da 

indústria de gás natural; a posição do gás na Matriz Energética; as características de baixa 

flexibilidade e elasticidade tanto da demanda quanto da oferta de gás no Brasil;  e estudos 

comparativos sobre preços do gás e sobre grau de maturidade da indústria no Brasil e em outros 

países.  A partir de dados coletados do setor de distribuição e do mercado, verifica-se que, 

apesar do aumento significativo das redes e do número de clientes nos últimos cinco anos, ainda 

há uma grande concentração do consumo de gás em um número reduzido de grandes clientes 

industriais e de geração térmica.  

O segundo capítulo trata da questão econômica que tem dificultado um consenso em 

torno de uma proposta de nova regulação para o setor de gás no Brasil; apresenta os debates 

acerca dos custos e benefícios do by pass físico travados na década de 80 nos Estados Unidos 

 
9  Conforme definições do artigo 2º da Lei 11.909/2009:  
XXXII - Autoprodutor: agente explorador e produtor de gás natural que utiliza parte ou totalidade de 
sua produção como matéria-prima ou combustível em suas instalações industriais; 
XXXIII - Auto-importador: agente autorizado para a importação de gás natural que utiliza parte ou 
totalidade do produto importado como matéria-prima ou combustível em suas instalações industriais. 
BRASIL. Lei nº11.909, de 4 de março de 2009. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11909.htm>  Acesso em: 5/05/2018. 
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da América, e analisa o setor distribuição de gás natural à luz dos principais conceitos 

econômicos de regulação econômica de monopólios naturais, verificando a presença de 

economias de escala e de escopo. 

 No terceiro capítulo são apresentados os Programas “Gás para Crescer” e “Novo 

Mercado de Gás Natural”, que constituem iniciativas do governo federal para promover uma 

mudança estrutural no mercado de gás no país, bem como as iniciativas no âmbito do Poder 

Legislativo para revisão do marco regulatório do gás natural. Para melhor compreensão das 

discussões sobre a revisão do marco regulatório, será efetuada uma breve descrição do contexto 

que levou à aprovação do marco regulatório vigente, a Lei 11.909/2009, “Lei do Gás”, e das 

análises sobre suas contribuições para amenizar os conflitos de competência entre União e 

Estados para regulação do consumidor livre, embora tenham sido consideradas insuficientes na 

visão de alguns autores.   

Adicionalmente, apresentamos os casos dos Estados de Sergipe e Rio de Janeiro, que 

recentemente aprovaram modificações na regulação estadual do consumidor livre, autoprodutor 

e autoimportador de gás, e analisamos as mudanças introduzidas comparativamente às cláusulas 

dos contratos de concessão de distribuição de gás canalizado.  

Uma vez percorrido esse caminho, espera-se, como resultado da pesquisa, poder 

contribuir com elementos para seleção de alternativa regulatória que melhor contribua para o 

objetivo da revisão do marco regulatório, que é o incentivo a um mercado livre de gás no País 

e a fruição de todos os benefícios dele decorrentes.     
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1. VISÃO GERAL DA INDÚSTRIA DE GÁS NATURAL E DA MATRIZ 

ENERGÉTICA BRASILEIRA  

 

 

1.1  Usos do gás natural 

 

 

O gás natural é um hidrocarboneto10 que permanece em estado gasoso nas condições 

atmosféricas normais e possui grande versatilidade em função da amplitude de usos possíveis, 

o que o torna um competidor potencial de quase todos os combustíveis. 

Pode ser utilizado em vários ramos de atividade industrial, tais como papel e celulose, 

vidros, cerâmicas, alimentos, bebidas, siderurgia, química, petroquímica e fertilizantes.  Sua 

principal vantagem decorre de suas características físico-químicas e da inexistência de 

impurezas, que proporciona melhor qualidade aos produtos finais e, consequentemente, maior 

agregação de valor. Além disso, proporciona substanciais economias na manutenção dos 

equipamentos, e sua distribuição por via dutoviária reduz a necessidade de espaço para 

estocagem de combustíveis líquidos ou sólidos no local de consumo, reduz a circulação de 

caminhões para distribuição de combustíveis líquidos em perímetros urbanos e estradas.  Seu 

uso na cogeração para produção combinada de energia térmica e energia elétrica apresenta 

muitas vantagens em termos de eficiência energética11, tanto na indústria como em grandes 

centros comerciais como os shopping centers, complexos hoteleiros, etc. 

Esse conjunto de características o torna potencialmente atrativo para indústrias de menor 

porte e não apenas para as de grande porte. 

Nos mercados residencial e comercial o gás natural concorre com o Gás Liquefeito de 

Petróleo (GLP), distribuído em botijões, bem como com a lenha e outras formas de biomassa. 

 
10  Hidrocarbonetos são compostos formados apenas por átomos de hidrogênio e carbono 
11  Conforme a EPE – Empresa de Pesquisa Energética: “Eficiência significa fazer mais (ou, pelo menos, a 
mesma coisa) com menos, mantendo o conforto e a qualidade. Quando se discute energia, eficiência energética 
significa gerar a mesma quantidade de energia com menos recursos naturais ou obter o mesmo serviço 
("realizar trabalho") com menos energia.”  BRASIL. Empresa de Pesquisa Energética. Eficiência Energética. 
Disponível em: <http://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/eficiencia-energetica>  Acesso em: 26/12/2018. 
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O uso na propulsão veicular, gás natural veicular (GNV), produz menores emissões de 

monóxido e dióxido de carbono que os combustíveis derivados de petróleo. 

Santos ressalta que a formulação de políticas energéticas amplas e de longo prazo que 

possam incentivar a diversificação do uso do gás natural tem sido prejudicada pela premência 

dos governos em saneamento das contas públicas e pelas amarras do processo de globalização.   

Em consequência, nas nações menos desenvolvidas, o crescimento do consumo de gás natural 

se deve quase que exclusivamente ao seu uso para geração de eletricidade. Reforçando esta 

tendência, a aprovação de padrões ambientais mais rigorosos tem levado à substituição de óleo 

combustível, diesel, carvão e até mesmo da geração hidroelétrica, por geração termelétrica a 

gás natural.  Segundo Santos esta forma de uso não é a mais eficiente pois a opção de produzir 

eletricidade a partir do gás e transformá-lo em energia térmica requer entre 50% e 150% a mais 

de gás do que a opção de queimar o gás diretamente, transformando a energia química das 

moléculas do gás diretamente em calor ou frio.  Embora o autor ressalte a extrema importância 

da energia elétrica para a humanidade, ele destaca a baixa racionalidade energética do processo 

de conversão de gás em eletricidade, para posterior conversão desta última em calor. 12 

Conforme o Instituto Nacional de Eficiência Energética – INEE, “por mais eficiente que 

seja um gerador termelétrico, a maior parte da energia contida no combustível usado para seu 

acionamento é transformada em calor e perdida para o meio-ambiente.” Esta limitação física 

independe do tipo de combustível (diesel, gás natural, carvão, etc.) ou do motor (a explosão, 

turbina a gás ou a vapor etc.) e por isso, no máximo 40% da energia do combustível, a exemplo 

do diesel, usado em um gerador podem ser transformados em energia elétrica.13    Ou seja, 

embora verifique-se uma tendência de uso do gás para geração de eletricidade em grandes 

centrais termoelétricas, não se pode desconsiderar que a maior capilaridade da rede de 

distribuição de gás natural pode propiciar um uso mais eficiente para esse energético. 

 

 

 
12 SANTOS, Edmilson Moutinho dos.  Gás Natural: estratégias para uma energia nova no Brasil. 
Annablume.  São Paulo. 2002.  p. 238-240  
13 Conforme a página do Instituto Nacional de Eficiência Energética - INEE na rede mundial de computadores, 
este Instituto “é uma organização não governamental sem fins lucrativos. Seu objetivo é promover o aumento da 
eficiência na transformação e na utilização de todas as modalidades de energia em benefício da economia, do meio 
ambiente e da maior segurança quanto ao acesso à energia e bem-estar da sociedade.”  
Instituto Nacional de Eficiência Energética – INEE. O que é cogeração? Disponível em: 
<http://www.inee.org.br/forum_co_geracao.asp?Cat=gd> Acesso em 26/12/2018. 
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1.2  A indústria do gás natural 

 

 

Da mesma forma que o petróleo, o gás natural é um recurso não-renovável cuja 

distribuição é assimétrica, ou seja, as reservas encontram-se distribuídas de forma desigual no 

planeta; boa parte dos principais países consumidores de gás não são detentores das grandes 

reservas, e há grandes diferenças de estruturas de custos de produção entre as firmas e os 

mercados, conforme ressaltado por Pinto Jr. et al.14.  Existe a possibilidade de aferição de renda 

pura (renda mineral) e a indústria é caracterizada pela presença de ativos específicos de riscos 

especiais, como os geológicos, e os esforços de produção são influenciados pela localização. 

Além disso, na indústria do gás natural verificam-se condições de monopólio natural15 

observadas em outras indústrias de rede16, o que, na visão dos autores, gera tendência à 

verticalização e possibilita a existência de subsídios cruzados entre os segmentos de produção, 

transporte e distribuição17. 

O artigo 2º da Lei 11.909, de 2009, marco regulatório da indústria, define a Indústria do 

Gás Natural como sendo:  

 

 
14 PINTO JR., Helder Queiroz (Org) et.al. Economia da Energia: fundamentos econômicos, evolução histórica 
e organização industrial. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.  p.43 
15Segundo Armando Castelar e Jairo Saddi, ocorre o monopólio natural quando “o custo é minimizado 
concentrando toda a produção de um conjunto de bens e serviços em uma única empresa, do que distribuindo-a 
entre várias empresas.”   PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI Jairo. Direito, economia e mercados. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2005. p. 286 
Segundo Richard Posner, monopólio natural ocorre quando a totalidade da demanda em um mercado relevante 
pode ser satisfeita com o menor custo por uma empresa em vez de duas ou mais, independentemente do número 
de empresas existentes. Apud NESTER, Alexandre Wagner. Regulação e Concorrência (compartilhamento 
de infraestruturas de redes). São Paulo: Dialética, 2006. p.39  
 De acordo com Nester, a situação de monopólio natural pode decorrer de características econômicas ou de 
características técnicas de uma determinada atividade; neste último caso o autor cita como exemplo atividades 
que requerem infraestruturas que não podem ser operadas por mais de um agente. Ibid. p.38 
Mercado relevante, conforme Paula Forgioni abrange uma dimensão geográfica, relativo à “área onde se trava a 
concorrência relacionada à prática que está sendo considerada restritiva” e uma dimensão material ou do produto, 
“aquele em que o agente econômico enfrenta a concorrência, considerando o bem ou serviço que oferece” Em: 
FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do Antitruste. 2ª ed. São Paulo: RT, 2005 p. 315 
16 Indústria de Rede refere-se a serviços cuja prestação somente pode ser viabilizada por meio de uma 
determinada infraestrutura material ou virtual disposta na forma de rede. Segundo Faraco, apud Nester, “no caso 
de uma atividade econômica estruturada a partir de uma rede, a própria utilidade a ser fruída está relacionada à 
conexão existente entre os seus usuários, ou entre esses e os seus fornecedores”. NESTER, Alexandre Wagner. 
Regulação e Concorrência (compartilhamento de infraestruturas de redes). São Paulo: Dialética, 2006. p. 
182 
17 PINTO JR., Helder Queiroz (Org) et.al. Economia da Energia: fundamentos econômicos, evolução 
histórica e organização industrial. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.  Op. cit.  p. 250-252   
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conjunto de atividades econômicas relacionadas com exploração, desenvolvimento, 
produção, importação, exportação, processamento, tratamento, transporte, 
carregamento, estocagem, acondicionamento, liquefação, regaseificação, distribuição 
e comercialização de gás natural. 

 

De forma resumida, a indústria do GN abrange as etapas de: (i) exploração, que consiste 

na pesquisa acerca de acumulações com viabilidade técnica e comercial; (ii) produção e 

escoamento do gás produzido até as unidades processamento de gás natural – UPGNs; (iii) 

processamento do gás nessas unidades para tratamento e especificação para consumo18; (iv) 

transporte do gás a partir dessas unidades até às redes de distribuição; e (v) distribuição ao 

mercado consumidor.  Para exportação por navios, o gás precisa ser liquefeito através de um 

processo de criogenia. Se importado na forma liquefeita, o gás precisa ser regaseificado em 

plantas específicas antes de ser injetado na malha dutoviária19.  

Segundo o documento de Consulta Pública, a indústria de gás natural é um exemplo 

clássico de indústria de rede em que algumas atividades são potencialmente concorrenciais e 

outras são monopólios naturais, tais como os segmentos de transporte e distribuição, havendo 

necessidade de coordenação entre os diferentes segmentos da cadeia, interdependentes entre 

si20. 

Embora o gás natural seja uma fonte de energia que precise de pouca transformação 

para ser consumido comparativamente ao petróleo, a indústria do gás natural depende da 

implantação de malhas (ou redes) de transporte e distribuição, necessárias à entrega do produto 

aos consumidores, com algumas implicações operacionais e econômicas, tais como: (i) requer 

investimentos significativos de capital em projetos específicos, constituindo custos 

 
18 Conforme inciso XXV do art. 2º da lei 11909: “Tratamento ou Processamento de Gás Natural é o conjunto de 
operações destinadas a permitir o seu transporte, distribuição e utilização”; 
BRASIL. Lei nº11.909, de 4 de março de 2009. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11909.htm>  Acesso em: 5/05/2018. 
19  Atualmente, existem terminais de regaseificação, de titularidade da Petrobras. 
20  No item “Visão de futuro da indústria de gás natural no Brasil e os fundamentos para o desenho de um novo 
mercado de gás natural” do documento colocado em consulta pública está explicitada a natureza da indústria de 
rede: “a indústria de gás natural é um exemplo clássico de indústria de rede. Esse tipo de indústria é caracterizado 
pela presença de um conjunto de atividades distintas, mas interdependentes, necessárias à operação eficiente da 
prestação do serviço. Dessa maneira, os diferentes segmentos de uma cadeia numa indústria de rede são 
relacionados, havendo uma interdependência sistêmica entre cada um deles. Assim, a prestação do serviço com 
qualidade e sem interrupção só é possível quando há coordenação dos segmentos da indústria. Geralmente, dentre 
os distintos segmentos da cadeia de uma indústria de rede, algumas das atividades são potencialmente 
concorrenciais e outras são monopólios naturais. Este é o caso do segmento de transporte e do segmento de 
distribuição”.   
BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Consulta pública documento “Diretrizes Estratégicas para o desenho 
de novo mercado de gás natural no Brasil” Disponível em  <http://www.mme.gov.br/web/guest/consulta-
publica>  Acesso em 5/11/2018 
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irrecuperáveis21, com prazo elevado de maturação; (ii) presença de economias de escala22, 

principalmente no transporte e na distribuição, o que caracteriza estes segmentos como 

exemplos clássicos de monopólio natural; (iii) combina segmentos de monopólio natural e 

atividade potencialmente competitiva, como a compra e venda do gás, porém dependente 

essencialmente do acesso à rede e à outras instalações; (iv) o consumidor tem pouca 

flexibilidade para mudança de fornecedor, dado o principal meio de suprimento ser através de 

redes com interconexões fixas; (v) dificuldades técnico-econômicas de estocagem, requerendo 

equilíbrio no curto prazo entre a oferta e demanda; (vi) a imprevisibilidade da demanda obriga 

a manutenção de capacidade ociosa na rede de dutos; e (vii) tendência à verticalização em 

função dos custos de transação23 e coordenação entre os agentes. 

 Comparativamente ao mercado de petróleo, o mercado24 de gás natural tem menos 

liquidez, em função de maiores custos para levar o gás das áreas de produção até os mercados 

consumidores, como ressaltado por Santos.25    

 Segundo Pinto Jr. et al., a indústria do gás foi tradicionalmente dependente da indústria 

do petróleo, uma vez que o preço do petróleo era essencial para determinação da viabilidade de 

construção da infraestrutura de transporte e distribuição do gás. Os preços do petróleo em 

grande parte determinaram os preços de mercado do gás; dados os preços de mercado dos 

combustíveis substitutos e dos custos econômicos do escoamento, tratamento, transporte e 

 
21 Conforme Armando Castelar e Jairo Saddi, “custos irrecuperáveis ou afundados (sunk costs) são custos que não 
podem ser recuperados quando a empresa decide sair do mercado”. A extensão dos custos irrecuperáveis depende 
principalmente: i) do grau de especificidade do uso do capital; ii) da existência de mercados para máquinas e 
equipamentos usados e para aluguel de bens de capital; iii) do volume de investimentos necessários para garantir 
a distribuição dos produtos. PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI Jairo. Direito, economia e mercados. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2005. p. 418 
22 Segundo Armando Castelar e Jairo Saddi, uma tecnologia de produção exibe economias de escala quando o 
custo de uma empresa produzir uma determinada quantidade “Q” é menor do que o custo total de duas empresas 
produzirem quantidades que somadas igualam “Q”. Ibid. p. 285   
23 Segundo Armando Castelar e Jairo Saddi, “custos de transação são gastos associados às transações entre agentes 
econômicos, de modo geral, que não se expressam nos preços acordados entre as partes, sendo exemplo o custo 
de elaborar e aplicar um contrato.”  Ibid. p. 418 
24 Segundo Nester, “para os economistas o mercado é visto como o centro das atividades econômicas, isto é, o 
centro de interações espontânea entre produtores e consumidores (entre oferta e demanda), a partir da qual surge 
um determinado sistema de preços – e um determinado conjunto de regras – que irá orientar a economia no sentido 
de aumento ou redução da produção e, consequentemente, disciplinará vários outros aspectos das relações sociais.” 
NESTER, Alexandre Wagner. Regulação e Concorrência (compartilhamento de infraestruturas de redes). 
São Paulo: Dialética, 2006. p. 22 
25 Conforme Santos: “as cadeias de gás, que permitem conduzir o gás natural das áreas de produção para os 
mercados consumidores, são muito mais rígidas e caras do que as cadeias do petróleo”.  
SANTOS, Edmilson Moutinho dos.  Gás Natural: estratégias para uma energia nova no Brasil. Annablume.  
São Paulo. 2002.  p. 92.   
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distribuição, se chega à remuneração pela molécula.26  Na sua visão, a desvantagem do gás 

natural em relação ao petróleo decorre de sua baixa densidade calórica ou energética 

considerando seu grande volume, ou seja, “uma mesma quantidade de energia na forma de gás 

natural ocupa um volume cerca de 1000 vezes superior à energia na forma de petróleo”27, 

resultando em grandes custos de transporte nas grandes distâncias e na distribuição aos 

consumidores finais.   

  Os autores explicam que existem três opções tecnológicas distintas para transportar e 

distribuir o gás: (i) por dutos; (ii) a liquefação do gás natural – gás natural liquefeito (GNL)28; 

e (ii) a compressão – (GNC), gás natural comprimido.  Cada opção de transporte tem sua 

viabilidade associada aos volumes a serem transportados, às distancias a serem percorridas e ao 

tipo de espaço a ser cruzado, terra ou mar.   

 O transporte dutoviário é adequado para movimentar grandes volumes de gás com baixa 

densidade energética. O custo de construção de gasodutos é determinado pela extensão, volume 

projetado e localização, sendo composto, basicamente, por: custos com tubos, desapropriação 

da área, e a montagem do gasoduto.  Os dois últimos componentes, desapropriação e montagem, 

podem chegar a 60% do custo total e não variam com o volume de gás a ser transportado, mas 

sim com a distância, o que explica a existência de economia de escala no segmento.  

 Os custos de investimento são significativamente maiores do que os custos operacionais 

e de manutenção, pois o custo operacional anual com manutenção e operação dos dutos é de 

cerca de 2% do custo de construção, mais 0,3% do total de gás transportado, relativo ao 

consumo de combustível nos compressores que movimentam o gás através da rede.  Conforme 

os autores, para redução dos custos médios do transporte deve-se gerir bem os custos de 

investimento e maximizar os volumes transportados, explorando ao máximo as possibilidades 

de economia de escala.29   

 Os autores ressaltam também, que, a exemplo da indústria elétrica, esse tipo de 

infraestrutura de rede gera uma integração espacial extremamente rígida e interdependência 

 
26 PINTO JR., Helder Queiroz (Org) et.al. Economia da Energia: fundamentos econômicos, evolução 
histórica e organização industrial. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. p.250  
27 Ibid. p. 235 
28 O GNL é o gás natural liquefeito por meio da redução da sua temperatura a -161 º C à pressão atmosférica 
normal, conforme descrito por Santos.  O volume ocupado pelo GNL corresponde a 1/600 do volume ocupado 
pelo gás, o que permite o seu transporte em navios em longo curso. Op. cit. p.81 
29 PINTO JR., Helder Queiroz (Org) et.al. Economia da Energia: fundamentos econômicos, evolução 
histórica e organização industrial. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. p. 238-244 



27 
 

entre os agentes da cadeia, demandando algum tipo de coordenação que viabilize a operação e 

a expansão do conjunto de atividades.30 

 O transporte dutoviário, portanto, requer elevados custos de investimento, apresenta 

grande economia de escala, possui baixa flexibilidade e requer coordenação entre os agentes 

que atuam na cadeia. 

 O transporte de gás no estado líquido, ou gás natural liquefeito (GNL), é uma alternativa 

importante em regiões onde a construção de infraestrutura de gasodutos não é técnica e/ ou 

economicamente viável. Segundo Pinto Jr. et al. as inovações tecnológicas no caso do transporte 

de gás natural liquefeito também foram orientadas para exploração de economias de escala em 

todas as fases da cadeia, uma vez que a maior parte dos custos totais são fixos.  No entanto, o 

aumento dos navios metaneiros e das unidades de regaseificação tem sido restringido pelas 

infraestruturas portuárias.31    

  Adicionalmente, os autores relatam que o custo de transporte por gasodutos tem sido 

reduzido de forma mais rápida do que os da cadeia de GNL, tendo apresentado queda de cerca 

de 60% desde 1985, enquanto que na cadeia de GNL a redução foi de 30% desde 1978. 32 

 O transporte do gás natural comprimido (GNC) é utilizado para servir nichos de 

mercado, tais como: atendimento a demanda de pico; clientes com instalações adaptadas para 

o uso do gás natural mas que aguardam a interligação da região por um gasoduto de alta pressão, 

e,  para o aproveitamento de pequenos campos de produção de gás em terra, distantes dos 

gasodutos de transporte.  Nessa modalidade, o gás é transportado por caminhão, após ser 

comprimido, até o ponto de descarregamento, em cilindros preparados para suportar grandes 

pressões.33 

 Conforme publicação da FGV Energia, desde o ano 2000 o mercado mundial de GNL 

vem crescendo a uma taxa composta de 6,6% ao ano devido em parte aos investimentos em 

novas plantas de liquefação no Catar, Austrália e mais recentemente nos Estados Unidos, e a 

 
30 Id. 
31 PINTO JR., Helder Queiroz (Org) et.al. Economia da Energia: fundamentos econômicos, evolução 
histórica e organização industrial. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.  p. 241-242 
32 Ibid. p. 243 
33 Ibid. p. 244 
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pressão por redução de custos vem tornando o gás mais competitivo em relação a outros 

energéticos. 34 

 Dentre os fatores que têm contribuído para o desenvolvimento da indústria do gás 

natural, Pinto Jr. et al. destacam: as novas políticas ambientais; as transformações nas 

tecnologias de produção, transporte e de uso do gás natural; a elevação dos preços do petróleo 

que viabilizaram investimentos na cadeia do GNL, possibilitando sua internacionalização, bem 

como investimentos em infraestrutura e a introdução da concorrência nos mercados mais 

maduros.35  

 Segundo os autores, na maior parte dos países, o período inicial de desenvolvimento da 

indústria do GN é caracterizado por um pequeno número de compradores e vendedores com 

grande interdependência entre si; poucas distribuidoras suprem poucos grandes consumidores. 

Uma vez que no estágio inicial há pouca flexibilidade para colocação do gás em outros 

mercados, caso os grandes consumidores deixem de comprar o gás, a indústria usualmente 

adota a integração vertical e/ou contratos de longo prazo visando evitar comportamentos 

oportunistas e impactos econômicos negativos ao longo da cadeia.36   

 Conforme o documento de Consulta Pública, no Brasil, a Petrobras, sociedade de 

economia mista controlada pela União Federal, atua em todos os segmentos da cadeia de valor 

do gás natural e ocupa posição dominante37 na oferta de gás natural ao mercado interno.  As 

fontes de suprimento do mercado interno são basicamente: (i) produção nacional de gás natural, 

seja pela Petrobras ou por outros agentes produtores de petróleo, (ii) importação de gás pelo 

gasoduto Bolívia-Brasil (GASBOL), de titularidade da Transportadora Brasileira Gasoduto 

Bolívia Brasil S.A. (TBG);  e (iii) importação de gás natural liquefeito por via marítima até 

 
34 DELGADO, Fernanda; RESENDE, Larissa; STEUER, Claudio. A dialética do mercado de gás natural 
brasileiro: entre a falta de competitividade e a perspectiva mundial de GNL. Caderno Opinião da FGV 
Energia. Rio de Janeiro, julho/2018. p.4  Disponível em: <https://fgvenergia.fgv.br/opinioes/dialetica-do-mercado-
de-gas-natural-brasileiro-entre-falta-de-competitividade-e-perspectiva> Acesso em 2/12/2018. 
35 PINTO JR., Helder Queiroz (Org) et.al. Economia da Energia: fundamentos econômicos, evolução 
histórica e organização industrial. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. p.268 
36  Ibid. p.252. 
37 Segundo Nester “a doutrina antitruste, de modo geral, define a posição dominante como o poder econômico que 
permite ao seu detentor atuar de forma independente e com indiferença relativamente à existência ou ao 
comportamento dos demais agentes do mercado relevante”. O direito antitruste admite que um agente detenha 
posição dominante (com variantes em cada ordenamento jurídico), porém veda o seu exercício abusivo. 
 NESTER, Alexandre Wagner. Regulação e Concorrência (compartilhamento de infraestruturas de redes). 
São Paulo: Dialética, 2006. p.48 
Com relação ao mercado relevante o autor afirma que ele deve ser delimitado pelas fronteiras que estabelece 
com os demais mercados; considerando os critérios geográficos e material, relativo aos produtos e serviços; e 
eventualmente temporal. Ibid. p.53 
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terminais com plantas de regaseificação, onde se dá a mudança de estado físico, de líquido para 

gasoso, para injeção na malha dutoviária.38 

Apesar de existirem outros produtores de gás no País além da Petrobras, eles, em geral, 

optam por vender o gás à Petrobras, que processa o gás adquirido juntamente com o de produção 

própria em plantas de sua titularidade, as unidades de processamento de gás natural (UPGNs), 

visando especificar o gás para consumo. Segundo o citado documento, a participação da 

PETROBRAS na importação é de 99%, seja por duto ou GNL; a empresa é detentora de todas 

as unidades de processamento de gás natural no país bem como da totalidade dos ativos de 

regaseificação e possui participação, direta ou por meio da Petrobras Gás S.A. (Gaspetro), em 

20 das 27 distribuidoras estaduais. 

 

 

1.3  Flexibilidade e elasticidade da demanda e da oferta de gás 

 

 

Segundo Pinto Jr. et al., “tanto a oferta quanto a demanda de GN apresentam, por razões 

diferentes e em diferentes graus, tendência a um comportamento preço-inelástico”.39  A 

demanda dos segmentos doméstico e comercial não reage de forma imediata e na mesma 

proporção às variações dos preços na hipótese de os consumidores já terem optado e investido 

no uso do gás.  No segmento industrial, a demanda tende a ser mais elástica no curto prazo nos 

casos em que os consumidores dispõem de instalações com equipamentos bicombustíveis.  

Além disso, o valor do gás não é o mesmo em todos os segmentos de mercado, pois em 

cada segmento, o gás tem um concorrente direto diferente e seu valor varia de acordo com a 

 
38  BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Consulta pública documento “Diretrizes Estratégicas para o 
desenho de novo mercado de gás natural no Brasil” Disponível em  
<http://www.mme.gov.br/web/guest/consulta-publica>  Acesso em 5/11/2018 
39 PINTO JR., Helder Queiroz (Org) et.al. Economia da Energia: fundamentos econômicos, evolução 
histórica e organização industrial. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. p.253  
A elasticidade-preço de demanda mede qual a variação percentual na quantidade demandada (Q) de uma 
mercadoria após uma alteração de x% em seu preço (P).  Conforme Pinheiro e Saddi, “a elasticidade-preço da 
demanda, às vezes chamada simplesmente de elasticidade da demanda, mede a variação percentual na quantidade 
demandada em reação a uma dada variação percentual no preço. Se a elasticidade for menor quer a unidade, diz-
se que a demanda é inelástica; se for maior do que um, que ela é elástica.”  PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI 
Jairo. Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. p.47 
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dinâmica dos mercados dos energéticos concorrentes.40 No setor industrial, os principais 

concorrentes são o óleo combustível e a eletricidade; no setor de transporte, os concorrentes são 

a gasolina, o álcool e o diesel; no setor elétrico, é a geração hidroelétrica.  Além dos energéticos 

citados pelos autores, o GLP ou gás liquefeito de petróleo é um importante concorrente do gás 

natural nos mercados residencial, comercial e industrial. 

Variações nos níveis de consumo também contribuem para o aumento do risco de 

desequilíbrio entre oferta e demanda de gás. O consumo pode apresentar comportamento 

sazonal, que se repete em intervalos regulares, e por isso passível de previsão, a exemplo do 

que ocorre nos países de clima frio em que o gás é utilizado para aquecimento ambiente; ou 

comportamento errático, associado a fatores exógenos e imprevisíveis.    

“Pelo lado da oferta, o comportamento também tende à inelasticidade em relação ao 

preço, ainda que em um grau menor do que o observado pela demanda.”41  Variações nos preços 

do gás geram efeitos retardados sobre a capacidade de oferta uma vez que a ampliação de 

capacidade se dá de forma não contínua no tempo.  Segundo Pinto et. Al., isso ocorre tanto em 

mercados liberalizados, onde os preços exercem importante papel no equilíbrio entre oferta e 

demanda no curto prazo, como nos mercados que não passaram por um processo de 

liberalização.  

Considerando as características da indústria e a difícil sincronia entre oferta e demanda 

no mercado de gás, pode-se constatar a importância ou essencialidade da existência de 

instrumentos de flexibilidade, tanto pelo lado da oferta quanto pelo lado da demanda.   

No que se refere à flexibilidade da oferta, os autores listam os seguintes instrumentos 

utilizados em outros mercados: (i) campos de gás “com condições geológicas e econômicas 

favoráveis, de forma a possibilitar a alteração da produção de acordo com a demanda”42, em 

geral de gás não associado; e (ii) capacidade de estocagem em reservatórios ou em tanques de 

GNL e nas próprias redes de gasodutos.43 

A produção de gás natural no Brasil é predominantemente de gás associado ao petróleo, 

isto é, o gás, no reservatório geológico, encontra-se dissolvido no petróleo ou sob a forma de 

 
40  Ibid. p. 291 
41  PINTO JR., Helder Queiroz (Org) et.al. Economia da Energia: fundamentos econômicos, evolução 
histórica e organização industrial. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. p.253  
42 Ibid. p. 255 
43 Ibid. p. 256-257 
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uma capa de gás44, não sendo possível produzir petróleo sem produzir o gás associado, 

dificultando a flexibilidade da oferta em decorrência das implicações operacionais e 

econômicas.  Outro fator que contribui para a inflexibilidade da oferta no Brasil é o fato de 

ainda não haver instalações para armazenagem de gás. Dessa forma, é preciso e dar uso ao GN 

que é produzido junto com o petróleo.  

No que se refere a conferir maior flexibilidade à demanda45, os instrumentos que 

usualmente utilizados são: (i) contratos, denominados “interruptíveis”, com cláusulas que 

prevejam a possibilidade de interrupção ou redução do fornecimento de gás, por decisão das 

distribuidoras, aos consumidores que disponham de equipamentos bicombustíveis, em troca de 

um desconto no preço; e (ii) a liberalização do mercado de gás mediante livre acesso de terceiros 

à infraestrutura de transporte e distribuição, aumentando o número de transações no mercado.  

Os consumidores finais passam a contar com muitas opções de suprimento, o que fomenta a 

demanda por intermediação das transações junto às empresas comercializadoras em troca da 

confiabilidade da oferta, bem como fomenta a celebração de contratos de curto prazo que 

melhor refletem o contexto do mercado. Adicionalmente, o desenvolvimento de um mercado 

secundário46 para os contratos de fornecimento de gás natural viabilizaria que “os segmentos 

onde o gás apresenta um baixo valor revendessem temporariamente seus contratos de 

fornecimento aos segmentos em que o gás apresenta um valor maior”47, e o aumento de número 

de compradores e vendedores apresenta a vantagem de reduzir o risco de comportamento 

oportunista.    

A demanda no Brasil não apresenta estabilidade no curto prazo em função da 

intermitência do despacho termelétrico, decorrente do fato de que a geração termoelétrica a gás 

 
44 Conforme descrito no sítio da ANP: “O gás natural pode ser classificado em duas categorias: associado e não 
associado. O gás associado é aquele que, no reservatório geológico, se encontra dissolvido no petróleo ou sob a 
forma de uma capa de gás. Neste caso, normalmente privilegia-se a produção inicial do óleo, utilizando-se o gás 
para manter a pressão do reservatório. O gás não-associado é aquele que está livre do óleo e da água no 
reservatório; sua concentração é predominante na camada rochosa, permitindo a produção basicamente de gás 
natural.”  BRASIL. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Gás Natural associado e 
não associado. Disponível em:  <www.anp.gov.br/petroleo-derivados/1860-gas-natural>  
 Acesso em 26/11/2018     
45 Op. cit. p. 257-259  
46 O termo mercado secundário refere-se ao ambiente de negociação ou de “revenda” de contratos de 
comercialização de gás ou de capacidade de transporte, adquiridos no mercado primário ou ambiente onde são 
celebrados contratos novos; ou seja, mercado secundário é aquele em que são comercializados volumes já 
contratados no mercado primário e que temporariamente não estejam sendo consumidos pelo adquirente e podendo 
ser oferecidos de forma não firme,  enquanto não houver demanda pelo consumidor primário. 
PINTO JR., Helder Queiroz (Org) et.al. Economia da Energia: fundamentos econômicos, evolução histórica e 
organização industrial. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. p.254 
47  Ibid. p. 291 
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no país é complementar à geração hidroelétrica, que, por sua vez, depende de condições 

hidrológicas. Segundo dados apresentados por Pinto Jr. et al., desde 2012 as condições 

hidrológicas desfavoráveis levaram a uma frequência maior de despacho das termelétricas. O 

fator de utilização das termelétricas a gás natural saltou de uma média de 20% no período 2003-

2009 para 56% entre 2012 e 2014, atingindo 74% em 2014.48  

Pinto Jr. et al. defendem maior flexibilidade dos instrumentos contratuais de forma a 

permitir que o preço do gás varie, buscando manter sua competitividade frente aos combustíveis 

concorrentes, e reflita no curto prazo o valor econômico do gás, o que não ocorre no Brasil.  Os 

contratos utilizados ao longo da cadeia do gás são inflexíveis; não permitem ajustes frequentes 

do preço do gás de acordo com as variações do valor do mesmo no mercado, refletindo na 

demanda que “tende a se acelerar nos momentos de maior competitividade e a estagnar-se nos 

períodos de menor competitividade” frente aos combustíveis substitutos.49 

No entendimento dos autores, considerando as maiores restrições e o maior custo para 

os consumidores para viabilizar a flexibilidade pelo lado da oferta de gás, dever-se-ia buscar 

maior flexibilidade pelo lado da demanda, o que constitui um desafio regulatório; in verbis: “o 

desafio colocado para o arcabouço regulatório brasileiro é, justamente, tentar inovar através da 

busca de um melhor equilíbrio entre as necessidades de flexibilidade e de redução de riscos 

para os investimentos.”50 

Visando propiciar uma visão ampla acerca da participação do gás natural na matriz 

energética brasileira e mundial, apresentamos de forma sucinta, no próximo item, dados da 

Resenha Energética Brasileira e dos cenários da Agência Internacional de Energia para o 

consumo de gás. 

 

 

1.4  Matriz Energética Brasileira e cenários da Agência Internacional de Energia. 

 

 
48  Ibid. p. 292 
49 Ibid. p. 290 
50 Ibid. p. 291 
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Na Resenha Energética Brasileira51, elaborada pelo MME com dados de 2017, é 

possível ter uma visão ampla sobre oferta e demanda de energia no Brasil e a participação 

relativa das diversas fontes, além de comparativo com indicadores internacionais. 

As tabelas adiante, extraídas da Resenha, apresentam dados comparativos de Oferta 

Interna de Energia (OIE)52, no Brasil e no mundo.    

A tabela 1, a seguir, apresenta dados de Oferta Interna de Energia do Brasil, em 

toneladas equivalentes de petróleo - tep (ou em mil toneladas equivalente de petróleo – mil tep) 

e o percentual de participação de cada fonte de energia na oferta total: 

Tabela 1: Oferta Interna de Energia (OIE) 

 
(a)Gás de alto-forno, de aciaria e de enxofre; (b) lixívia, biodíesel, eólica, solar, casca de arroz, biogás, resíduos de madeira, gás 
de carvão vegetal e capim elefante. 

Fonte: Resenha Energética Brasileira 2018 Ano Base 2017 MME p. 5 
 

A oferta de gás natural, dentre as diversas fontes energéticas, apresentou o segundo 

maior crescimento em relação ao ano anterior (6,7%), devido à demanda das termoelétricas 

para geração de energia.  

 
51 A Resenha Energética apresenta os principais indicadores de desempenho do setor energético brasileiro de 
2017, nas áreas de petróleo, gás, bioenergia, energia elétrica, carvão mineral e setores intensivos em energia, 
além da análise de dados agregados das cadeias energéticas e comparações internacionais.   
BRASIL Ministério de Minas e Energia. Resenha Energética Brasileira 2018 Ano base 2017. 
Disponível em:  <http://www.eletronuclear.gov.br/Imprensa-e-
Midias/Documents/Resenha%20Energética%202018%20-MME.pdf>  Acesso em 02/11/2019  
52 Oferta Interna de Energia, conforme a Resenha, é a energia necessária para movimentar a economia de uma 
região, num espaço de tempo. 

      

    

NÃO-RENOVÁVEL 162.975 166.808 2,4 56,5 56,8 

PETRÓLEO E DERIVADOS 105.354 106.276 0,9 36,5 36,2 

GÁS NATURAL 35.569 37.938 6,7 12,3 12,9 

CARVÃO MINERAL E DERIVADOS 15.920 16.570 4,1 5,5 5,6 

URÂNIO (U3O8) E DERIVADOS 4.211 4.193 -0,4 1,5 1,4 

OUTRAS NÃO-RENOVÁVEIS (a) 1.921 1.831 -4,7 0,7 0,6 

RENOVÁVEL 125.345 126.685 1,1 43,5 43,2 

HIDRÁULICA E ELETRICIDADE 36.265 35.023 -3,4 12,6 11,9 

LENHA E CARVÃO VEGETAL 23.095 23.424 1,4 8,0 8,0 

DERIVADOS DA CANA-DE-AÇÚCAR 50.318 51.116 1,6 17,5 17,4 

OUTRAS RENOVÁVEIS (b) 15.667 17.122 9,3 5,4 5,8 

      

 
ESPECIFICAÇÃO 

mil tep 

2016 

 

2017 

 
17/16 % 

Estrutura % 

2016 2017 

TOTAL 288.319 293.492 1,8 100,0 100,0 

dos quais fósseis 158.763 162.615 2,4 55,1 55,4 
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A tabela 2 apresenta a participação de cada fonte no Brasil e no mundo, nos anos de 

1973 e 2017, o que possibilita uma visão geral sobre as mudanças relativas ocorridas nesse 

período na matriz energética: 

Tabela 2: Oferta Interna de Energia no Brasil e Mundo (% e Mtep) 
          

        

Derivados de Petróleo 45,6 36,2  52,6 35,9  29,9 25,8  46,1 32,0 

Gás Natural 0,4 12,9  18,9 27,6  12,9 20,4  16,0 22,4 

Carvão Mineral 3,2 5,6  22,6 16,5  31,1 35,3  24,6 26,5 

Urânio 0 1,4  1,3 9,7  0,2 2,3  0,9 5,0 

Hidro 6,1 11,9  2,1 2,3  1,2 2,5  1,8 2,5 

Outras não Renováveis 0 0,6  0 0,5  0 0,1  0 0,3 

Outras Renováveis 44,8 31,2  2,5 7,7  24,7 13,6  10,6 11,3 

Biomassa Sólida 44,3 23,9  2,4 4,2  24,7 12,0  10,5 8,9 

Biomassa Líquida 0,5 6,1  0 1,02  0 0,19  0 0,63 

Eólica 0 1,24  0 1,12  0 0,41  0 0,69 

Solar 0 0,024  0 0,64  0 0,48  0 0,52 

Geotérmica 0 0  0,16 0,64  0 0,53  0,1 0,55 

Total (%) 

dos quais renováveis 

100 

50,8 

100 

43,2 

 100 

4,6 

100 

10,0 

 100 

26,0 

100 

16,1 

 100 

12,5 

100 

13,8 

Total - Mtep 82,2 293,5  3.741 5.293  2.105 7.850  6.109 13.822 

% do mundo 1,3 2,1  61,2 38,3  34,5 56,8   
 

Notas: a) estimativas N3E/MME para o último ano, a exceção do Brasil; b) somente o Mundo inclui bunker: 2,7% da OIE em 
2017; c) carvão inclui gases da indústria siderúrgica; d) "outros" exclui OCDE e Brasil 
Obs. N3E é O Núcleo de Estudos Estratégicos de Energia  

Fonte: Resenha Energética Brasileira 2018 Ano Base 2017 MME   p. 21 

 

Embora não seja objeto deste trabalho fazer análise detalhada da matriz energética 

brasileira comparada à mundial, mas apenas apresentar um panorama da representatividade de 

cada fonte na matriz energética, vale destacar alguns aspectos com base na Tabela 2, que 

apresenta comparações de dados de 2017 com dados de 1973:  

(i) houve  redução relativa na participação dos derivados de petróleo na oferta de 

energia, no Brasil (redução de 9,4 pontos percentuais) e no mundo (redução de 

14,1 pontos percentuais); de acordo com o documento, a participação do petróleo 

e derivados na matriz energética brasileira cresceu até 1979, quando atingiu 

50,4%, diminuindo a partir de então como resultado da substituição desses 

energéticos por aumentos na geração hidráulica, na produção de biodiesel, e nos 

usos de derivados da cana de açúcar como o etanol carburante e bagaço para fins 

térmicos;  

(ii) a participação relativa do gás natural, ao contrário dos derivados de petróleo, 

cresceu bastante no período, de menos de 1% para 13% no Brasil, e de 16% para 
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22,4% no mundo; e 

(iii) o Brasil continua se destacando na participação de energias renováveis na oferta 

interna de energia, cerca de 43% em 2017, enquanto a média mundial é de 

13,8%.  

Com relação às perspectivas futuras para o gás natural, a Agência Internacional de 

Energia apresenta possíveis cenários para o gás natural no “Outlook for Natural Gas”53, e prevê 

que ocorrerão mudanças significativas na forma como se dará o suprimento de energia no 

mundo até 2040. 

No primeiro cenário, denominado New Policies Scenario, haverá um aumento 

substancial na oferta de energia de fontes renováveis e na eficiência energética; o gás natural 

será a segunda maior fonte de energia, representando 25% de toda a demanda global em 204054, 

(cerca de 22,4% em 2017). A oferta de gás natural liquefeito dos Estados Unidos irá contribuir 

de forma relevante para maior flexibilidade e liquidez de um mercado global de gás, e esse País 

se tornará o maior exportador em 2020.  Neste cenário a demanda de gás natural no Brasil 

crescerá a uma taxa anual média de 2,4%, superior à taxa dos Estados Unidos (0,5% a.a.) e à 

da Europa (0,3% a.a.)55. A produção no Brasil crescerá a uma taxa anual média de 5%, superior 

à taxa de crescimento da demanda.56 

Porém, o documento ressalta que, para que o gás natural apresente este desempenho, 

existem alguns requisitos, dentre os quais, políticas para implementação de investimentos em 

infraestrutura essenciais, tais como terminais, armazenagem, redes de transporte e de 

distribuição.57 

No segundo cenário, denominado The Current Policies Scenario, a participação do gás 

natural é bastante próxima à do primeiro cenário; o que o diferencia do anterior é a ausência de 

políticas de incentivo às fontes de energias renováveis, o que leva a uma participação de 26% 

do carvão na oferta total enquanto no primeiro cenário é de 22%.58 

 
53  International Energy Agency. Outlook for Natural Gas. Excerpt from World Energy Outlook 2017. 
Disponível em:  
<https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO2017Excerpt_Outlook_for_Natural_Gas.pd
f>  Acesso em 2/12/2018 
54 Ibid. p. 337 
55 Ibid. p. 339 
56 Ibid. p. 346 
57 “Gas needs an effective institutional and policy context to underpin investment in essential infrastructure such 
as import terminals, storage, transmission and distribution networks or refuelling stations for gas-based vehicles 
or vessels”. Ibid. p.340  
58 Ibid. p. 338 
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No terceiro cenário, denominado Sustainable Development Scenario, haverá uma 

redução significativa do carvão e do petróleo, enquanto o gás natural chegará a ter participação 

relativa de 25% em 2040, embora sua representatividade varie bastante ao longo do tempo, de 

acordo com a região e setor.  Neste cenário o crescimento do consumo de gás evoluirá até 2030, 

permanecendo estável até 2040, quando outras fontes de energia de baixo carbono aumentarão 

sua participação na oferta global.59  

Esses cenários sinalizam que o gás natural continuará nos próximos 20 anos a ter uma 

participação relevante na matriz energética global, bem como no Brasil, apresentando 

crescimento significativo tanto na oferta quanto na demanda.  Porém, apesar da importância da 

sua participação no consumo primário de energia no mundo, continuará a existir um forte 

desequilíbrio na repartição de reservas, produção e consumo entre países e regiões, conforme 

destacado por Pinto Jr. et al., tomando como exemplo os países da União Europeia, que irão 

importar 70% do total de gás consumido na região em 2030, segundo a Agência Internacional 

da Energia60. 

 

 

1.5  Grau de maturidade da indústria do gás no Brasil 

 

 

Durante a pesquisa para desenvolvimento deste trabalho nos deparamos várias vezes 

com a expressão “grau de maturidade” da indústria e sentimos falta de operacionalização dessa 

variável que poderia fornecer uma proposta de critério para avaliação da autorização ou não do 

by pass físico do sistema de distribuição.  Alguns indicadores são intuitivos como o percentual 

de participação do consumo de gás na matriz energética, a extensão das redes de transporte e 

distribuição, a comparação da extensão das malhas com o tamanho das áreas geográficas das 

concessões das distribuidoras; a comparação por classe de consumidores: do percentual do 

volume de gás; das receitas de vendas, bem como do número de consumidores de cada classe, 

ou seja, a concentração do mercado em determinadas classes de consumidores,  dentre outros. 

 
 59 Id.  
60  PINTO JR., Helder Queiroz (Org) et.al. Economia da Energia: fundamentos econômicos, evolução 
histórica e organização industrial. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. p.278 
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A esse respeito, Pinto Jr. e Almeida realizaram, em 2005, estudo comparativo da 

maturidade da indústria do gás natural em vários países e, na sua visão, a maturidade é 

influenciada por diferentes atributos tais como: tempo de desenvolvimento da indústria; 

demanda de gás dos segmentos residencial e comercial onde o clima for muito determinante 

para o nível de demanda;  extensão relativa das redes de transporte e distribuição;  consumo de 

gás por habitante; e penetração do gás na matriz energética dos países, etc.  Os autores ressaltam 

que a análise deve levar em conta vários indicadores e todos podem apresentar distorções, 

requerendo “uma série de análises complementares sob pena de tirar conclusões incompletas 

ou equivocadas”. 61  

Embora a participação do gás na matriz energética seja um dos indicadores mais 

utilizados, o resultado pode ser equivocado a depender do tamanho do mercado energético de 

cada País. Os autores citam o exemplo do Chile, que apresentou melhor resultado dentre países 

como Espanha, Austrália e Colômbia. Isto porque no Chile havia, na época, uma concentração 

em grandes projetos de geração de energia elétrica e produção de metanol62, entretanto 

apresentava níveis incipientes de consumo industrial e residencial ao contrário dos países 

citados que apresentavam mercados industrial e residencial bastantes desenvolvidos.  

O indicador de consumo de gás por habitante também pode apresentar resultados 

distorcidos pois a demanda em países de clima frio tende a ser mais elevada do que em países 

tropicais. Com relação ao indicador de tamanho das redes de transporte e distribuição, 

diferentes extensões de rede podem estar relacionadas a diferentes densidades demográficas.63 

Em resumo, dadas as especificidades dos países e regiões, e de como se desenvolveu o 

mercado de gás em cada uma delas, a comparação de indicadores para avaliação do grau de 

maturidade da indústria do gás não é suficiente, requerendo análises adicionais.  Esse 

entendimento também pode ser observado no estudo comparativo de preços do gás em vários 

países, realizado pela EPE – Empresa de Pesquisa Energética, e que será apresentado mais 

adiante. Conforme citado no estudo, em alguns países europeus, a exemplo da França, a 

 
61  O estudo é citado na obra Economia da Energia: fundamentos econômicos, evolução histórica e 
organização industrial. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016, organizada por Helder Queiroz Pinto Junior, 
mesmo autor do estudo.  Ibid. p.261   
62 Conforme descrição da ANP, “o metanol é um composto orgânico da família dos álcoois, com um átomo de 
carbono, três átomos de hidrogênio e uma hidroxila cuja fórmula é CH3OH, sendo líquido à temperatura ambiente. 
É um dos mais importantes diagramas de blocos na indústria química, sendo usado como matéria-prima para 
sintetizar produtos químicos, (...).” Atualmente, em escala industrial, é produzido predominantemente a partir do 
gás natural (...)  Disponível em: <http://www.anp.gov.br/petroleo-e-derivados2/solventes/metanol> Acesso em: 
08/2019. 
63 Op cit. p. 261 
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infraestrutura de distribuição foi adaptada a partir das malhas de dutos para movimentação de 

gás manufaturado de carvão, já existentes nesses países antes da entrada do gás natural no 

mercado, o que pode explicar custos menores das parcelas de transporte e distribuição, 

comparativamente ao Brasil.64 

Embora para a aferição do grau de maturidade da indústria sejam necessárias análises 

adicionais, alguns dados fornecem uma visão sobre o estágio da indústria no Brasil e de como 

ela vem se desenvolvendo nos últimos anos 

A  análise efetuada por  Pinto Jr. et al. indicou que a indústria do gás no Brasil encontra-

se ainda em fase inicial de seu desenvolvimento devido a uma série de razões históricas, dentre 

as quais: a baixa disponibilidade de reservas até a década de 1980 e a desestruturação da 

indústria de gás manufaturado, na primeira metade do século XX, com a consequente 

desativação das redes de gás canalizado.  Até a década de 30 cerca de dez cidades brasileiras 

desenvolveram sistemas de gás canalizado, manufaturado a partir do carvão, principalmente 

para uso na iluminação pública, mas progressivamente, o gás foi sendo substituído pela 

eletricidade na iluminação pública, e mais tarde pela entrada do GLP na cocção de alimentos.65  

A mudança de trajetória da indústria do gás no Brasil se deu a partir das descobertas de 

gás associado na Bacia de Campos, sinalizando nova perspectiva de expansão da oferta e 

viabilizando construção de gasodutos de transporte, e a partir “da definição e reconhecimento 

do Poder Concedente dos estados da federação com relação à distribuição de gás canalizado”66, 

na Constituição de 1988.  

Após promulgação da Constituição de 1988, que atribuiu aos Estados a exploração com 

exclusividade dos serviços locais de gás canalizado, a maior parte dos Estados instituiu, por 

meio de Leis estaduais, suas próprias distribuidoras de gás canalizado para exercer essa 

atividade mediante a outorga de concessão na década de 90.  Até então, apenas Rio de Janeiro 

e São Paulo possuíam companhias distribuidoras de gás canalizado, e, em alguns Estados, a 

PETROBRAS fornecia gás manufaturado diretamente aos consumidores industriais, conforme 

 
64 Empresa de pesquisa Energética. INFORME: Comparações de Preços de Gás Natural: Brasil e Países 
Selecionados.  p.16  Disponível em: <www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-
abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-369/INFORME%20-
%20Comparações%20de%20Preços%20de%20Gás%20Natural.pdf> Acesso em: 26/12/2018 
65  PINTO JR., Helder Queiroz (Org) et.al. Economia da Energia: fundamentos econômicos, evolução 
histórica e organização industrial. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. p.285-286   
66  Id.  
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Nota técnica da ANP sobre os contratos de concessão de distribuição de gás.67  Com exceção 

desses dois estados, as concessões eram praticamente de áreas greenfield, ou seja, apresentavam 

enormes desafios e grande demanda de recursos financeiros para construção e implantação de 

sistemas de distribuição de gás inexistentes na época.  

A composição acionária da maioria das distribuidoras baseou-se em modelo tripartite: 

governos estaduais, PETROBRAS e iniciativa privada. Neste modelo, os governos estaduais 

têm o controle das companhias com 51% do capital votante e menor participação no capital 

total. A participação da iniciativa privada se dá diretamente ou através da PETROBRAS GAS 

S.A.  GASPETRO, companhia holding cujo controle pertence à PETROBRAS.68  

As concessões foram implementadas mediante celebração de Contratos de Concessão 

entre os governos estaduais (Poder Concedente) e as Companhias Distribuidoras, conferindo às 

empresas a exclusividade na distribuição de gás para qualquer utilização, em qualquer 

quantidade, nas áreas de concessão, por prazos que, em geral, variam de 30 a 50 anos, podendo 

haver prorrogação. A maior parte dos Contratos de Concessão não preveem expressamente a 

possibilidade de os usuários adquirirem gás de outros fornecedores. As exceções são os Estados 

do Rio de Janeiro e São Paulo em que os contratos celebrados preveem prazos de exclusividade 

na comercialização de gás aos consumidores das áreas concedidas, de 10 e 12 anos, 

respectivamente, de modo que determinadas categorias de usuários já podem adquirir gás de 

outros fornecedores e as concessionárias devem permitir o acesso não discriminatório a seu 

sistema de distribuição mediante pagamento pelo uso do sistema. 

De acordo com as cláusulas dos contratos de concessão, as concessionárias têm 

obrigação de realizar os investimentos necessários à prestação dos serviços de forma a atender 

à demanda, observando os estudos de viabilidade econômica que justifiquem a rentabilidade 

dos investimentos, ou seja, desde que o investimento seja economicamente viável.  Não 

havendo viabilidade, em alguns contratos é admitida a participação financeira dos usuários 

interessados nos investimentos necessários para seu atendimento. 

Nos termos da citada Nota Técnica, elaborada pela ANP, com base na análise dos 

contratos de concessão: “ao contrário do by pass comercial, em nenhum dos Estados brasileiros, 

 
67 BRASIL. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Compromissos existentes ao longo 
da cadeia do gás natural: contratos de concessão para a exploração de serviços públicos de distribuição. 
Mar/2004. p.5  Disponível em: <http://www.anp.gov.br/images/central-de-conteudo/notas-estudos-
tecnicos/notas-tecnicas/nota-tecnica-07-2004-scg.pdf>  Acesso em: 01/09/2019  
68 Ibid. p.6  
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prevê-se a possibilidade de by pass físico, no qual o consumidor liberado opta por não utilizar 

os serviços e nem mesmo a rede da distribuidora, conectando-se diretamente ao sistema de 

transporte.”69 

O estudo da ANP classifica os contratos em três grupos em ordem crescente de 

modernidade e adequação desses instrumentos ao desenvolvimento de um mercado de gás no 

País: (i) grupo I, que abrange os contratos celebrados pelos Estados que seguem o modelo de 

controle estatal; (ii) grupo II, celebrados com as concessionárias CEG e CEG Rio; e (iii) grupo 

III, celebrados com as três concessionárias do Estado de São Paulo.  Os contratos dos grupos II 

e III são mais completos e minuciosos quanto à questão dos investimentos a serem realizados 

pelas distribuidoras e as taxas de retorno sobre os investimentos são determinadas nas revisões 

quinquenais, seguindo determinados parâmetros. 70 

No caso do primeiro grupo, os contratos são menos detalhados e as taxas de retorno, de 

15% ou 20% a.a. (média ao longo do ano, em termos reais), são fixas ao longo do prazo da 

concessão, sem levar em conta variações na estrutura de capital e no custo de oportunidade ao 

longo do prazo contratual.  O estudo alerta sobre a possibilidade de que percentuais de retorno 

elevados possam inviabilizar o atendimento aos segmentos residencial e comercial, 

pulverizados e de baixo consumo per capita.71    

A metodologia adotada para determinar as tarifas no primeiro grupo é a cost plus, ou 

seja, as tarifas devem recuperar todas as despesas incorridas e remunerar o capital investido;  

não incentivando a redução de custos e garantindo uma remuneração fixa às Companhias 

Distribuidoras Locais (CDLs), sem que a estrutura de capital destas companhias e o custo de 

oportunidade sejam considerados.72 

No segundo e terceiro grupos, o critério é o price cap, ou tarifas teto, sujeitas à revisão 

a cada 5 anos. No terceiro grupo, a revisão tarifária visa a adequação das tarifas às alterações 

nos custos de capital e operacional das concessionárias, bem como em alterações nas estruturas 

de mercado, nos investimentos em expansão dos sistemas, no aumento de produtividade e em 

avanços tecnológicos.73  

 
69 Ibid. p.17 
70 Ibid. p. 22-26 
71 Ibid. p. 27 
72 Ibid. p. 33 
73 Ibid. p. 34 
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Nos últimos 5 anos houve aumento significativo, de cerca de 38,6%, nas redes de 

distribuição, o que pode ser observado nos dados da tabela e no gráfico a seguir, elaborados 

com dados do setor de distribuição, o que pode estar repercutindo nas margens de distribuição:  

 

Tabela 3: dados de extensão das redes de distribuição por região do País 

 
Fonte: elaboração própria a partir de dados disponibilizados no sítio da ABEGAS74 

 

Embora o crescimento mais expressivo em termos percentuais tenha se dado nas regiões 

Norte e Centro-Oeste, é possível constatar a grande disparidade entre as extensões das redes de 

distribuição por região. 

 

   

 
74 ABEGAS é a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (ABEGAS), sociedade civil 
sem fins lucrativos, que congrega, como associadas, as empresas concessionárias dos serviços de distribuição de 
gás canalizado dos vários Estados da Federação, dentre outros participantes.  
 ABEGAS. Levantamento estatístico da Abegas. Dados disponíveis em: 
<https://www.abegas.org.br/arquivos/70819> Acesso em 03/05/2019 
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Figura 1: Evolução da extensão das redes de distribuição por região do País 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do site da ABEGAS 

Segundo informação apresentada pela Associação Brasileira das Distribuidoras de gás 

(ABEGAS) em audiência pública na Comissão de Minas e Energia da Câmara, nos últimos 8 

anos houve crescimento de 79% na infraestrutura de distribuição, enquanto na de transporte o 

crescimento foi de apenas1%75. Com relação à evolução dos consumidores atendidos no 

período, observa-se igualmente crescimento expressivo, de cerca de 44%, no número de 

consumidores conectados à rede, excetuando-se o número de consumidores dos segmentos 

industrial e de geração térmica que apresentaram crescimento bem inferior. 

 

Tabela 4: Número de clientes do segmento industrial adicionado ao de geração térmica e o total dos 

demais segmentos ao final de cada ano 

 
Fonte: elaboração própria, a partir de dados publicados no site da ABEGAS 

 
75 Associação Brasileira das Distribuidoras de Gás. Apresentação da ABEGAS em Audiência Pública realizada 
no dia 27/08/2019 na Comissão de Minas e Energia. PL 6407/13 – Lei do Gás   Em:  
<https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cme/audiencias-
publicas/2019/27-08-2019-lei-do-gas/5_%20ABEGAS%20-%20Marcelo%20Mendonca.pdf> 
p.17   Acesso em: 20/09/2019  
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Quanto ao volume comercializado, observa-se a grande participação do consumo 

industrial (43,4%, incluindo o consumo de gás como matéria prima) e do consumo para geração 

termoelétrica (37%), que somados responderam em média por 80% do consumo total do gás 

fornecido pelas distribuidoras no período 2012 a 2018, conforme apresentado na tabela a seguir: 

 

Tabela 5:  Média anual dos volumes comercializados pelas distribuidoras por segmento de consumo  

 
 (**) percentual de cada categoria de consumo em relação ao consumo total de gás no período de 2012 a 2018 

Fonte: elaboração própria, a partir de dados de consumo publicados no site da ABEGAS 

 

A partir dos dados acima pode-se concluir que: 

(i) um pequeno número de clientes, cerca de 0,1% do total, correspondente aos 

consumidores industriais e geradores térmicos, responde por cerca de 80% ou 

mais do consumo de gás natural; 

(ii) o esforço de expansão das redes de distribuição possibilitou a conexão de um 

número significativo de consumidores, porém não foi acompanhado por 

crescimento expressivo no nível de consumo de gás natural, o que indica que o 

acréscimo no número de consumidores se deu em segmentos com baixos níveis 

de consumo, comparativamente aos consumidores industriais; 

(iii) considerando que a amortização dos investimentos se dá em prazos longos, os 

investimentos na ampliação das redes ainda estão sendo amortizados e 

repercutindo nas tarifas; essa repercussão é tanto maior quanto menor forem os 

volumes de vendas adicionados com a expansão das redes. 

Os dados do segmento de distribuição apresentados indicam que o consumo de gás 

continua concentrado em alguns poucos setores industriais intensivos em energia e grande parte 

dos consumidores potenciais de gás no setor industrial ainda não tem acesso ao gás, embora se 
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verifique expansão recente da malha de distribuição, principalmente no Centro-Sul do país.  

Essa expansão possibilitou incremento do consumo pelos segmentos residencial, comercial e 

veicular, bem como a expansão do número de clientes residenciais e comerciais, mas teve pouco 

impacto nos volumes consumidos pois o consumo per capita dessas classes de consumidores é 

baixo.   

Nos termos de Pinto Jr. et al., a reduzida penetração do gás natural nos segmentos 

residencial e comercial pode ser explicada: (i) pelo clima, que reduz a necessidade de calefação; 

(ii) pelos elevados subsídios dados aos GLP, gás liquefeito de petróleo (ou gás de botijão); e 

(iii) pelos elevados investimentos necessários à instalação de gás canalizado em habitações já 

construídas.76  

Ao contrário do segmento residencial, que depende da associação com outros mercados 

regionais para sua expansão, na visão dos autores o segmento comercial apresenta “um enorme 

potencial de mercado no Brasil”, para uso na cogeração de energia e produção de frio 

(resfriamento de ar), substituição do GLP na cocção e aquecimento de água.  Porém há carência 

de políticas públicas para maior penetração do gás junto a esse segmento.77 

Quanto ao ambiente regulatório, Pinto Jr. et al. apontam a ausência de convergência 

entre as regulações federal e estaduais, bem como entre as próprias regulações estaduais, além 

de insuficiência nas regulações específicas do segmento de distribuição na maior parte dos 

estados:  

 

Na maioria dos estados, houve pouco esforço regulatório específico e não há 
convergência entre os princípios regulatórios federais e estaduais; nem tampouco 
entre os diferentes estados. Este é um problema central que reduz a atratividade do 
investimento setorial.78 

 

 Complementando a visão sobre a indústria do gás natural no Brasil, apresentamos a 

seguir estudo comparativo de preços de gás para a classe de consumidores industriais elaborado 

pela EPE - Empresa de Pesquisa Energética. 

 

 
76 PINTO JR., Helder Queiroz (Org) et.al. Economia da Energia: fundamentos econômicos, evolução 
histórica e organização industrial. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. p.296 
77  Id. 
78 Ibid p. 297 
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1.6  O preço do gás natural e as margens de distribuição no Brasil 

  

 

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) realizou estudo comparativo sobre os preços 

de gás natural para consumidores industriais no Brasil e em outros países, enfatizando a 

importância de levar em conta a mesma base para comparação, ou seja, qual o ponto de 

referência ou etapa da cadeia de valor, uma vez que, dependendo da fonte de oferta, podem ser 

acrescidas diferentes parcelas ao preço final de entrega do gás ao cliente.79  

A participação relativa das etapas da cadeia de valor no preço ao consumidor final 

industrial em média no ano 2018 foi a seguinte: (i) 46% se refere à molécula no ponto de  

recebimento ou na “entrada” na malha de transporte; (ii) 13% é relativo ao preço do transporte; 

(iii) 17% é relativo à distribuição; e (iv) 24% corresponde a tributos e outras obrigações.80 

 

 
Figura 2: Composição média do preço ao consumidor final (média 2018) 

Nota: margem de distribuição média Brasil para consumidor na faixa de 50 mil m³/d. 

Fonte: EPE - Comparações de Preços de Gás Natural: Brasil e Países Selecionados. p.10 

 

O estudo esclarece que o preço relativo da molécula nos dados acima abrange: (i) o 

preço do gás ao produtor nacional na boca do poço, que depende do tipo de campo e das 

características do projeto; (ii) os custos de escoamento das áreas de produção; e (iii) os custos 

de tratamento nas unidades de processamento de gás natural. No caso das importações via 

 
79  Empresa de Pesquisa Energética. INFORME: Comparações de Preços de Gás Natural: Brasil e Países 
Selecionados abr/2019. p.10  Disponível em: <www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-
abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-369/INFORME%20-
%20Comparações%20de%20Preços%20de%20Gás%20Natural.pdf> 
Acesso em: 26/12/2018 
80 Id. 
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gasodutos, como o gás da Bolívia, depende dos preços e fórmulas de reajustes negociados em 

contratos de longo prazo.  Os preços do GNL dependem do cenário internacional, do tipo de 

contrato (spot ou a termo), além do frete, custos de internação, tarifa de regaseificação e 

impostos de importação.  

O estudo da EPE conclui que os preços da molécula, incluindo todas as fontes de oferta, 

são comparáveis ou equivalentes, aos índices NBP - National British Balancing Point e TTF - 

Title Transfer Facility81, relativos aos preços praticados na Inglaterra e na Alemanha, 

respectivamente, bem como a outros índices de hubs (pontos de referência para precificação do 

gás) europeus.  Comparativamente ao Henry Hub82 nos EUA, o preço no Brasil é superior, da 

 
81  O NBP  - National Balancing Point é um ponto virtual de comercialização ou transferência de titularidade do 
gás numa rede transporte no Reino Unido operada pela National Grid.  Conforme página da THE 
INTERCONTINENTAL EXCHANGE UK Gas Futures: “Contracts are for physical delivery through the transfer 
of rights in respect of Natural Gas at the National Balancing Point (NBP) Virtual Trading Point, operated by 
National Grid, the transmissions system operator in the UK. Delivery is made equally each day throughout the 
delivery period.”  Disponível em:  <https://www.theice.com/products/910/UK-Natural-Gas-Futures>  Acesso em: 
30/08/2018 
 O TTF  - Title Transfer Facility é um ponto virtual de comercialização ou transferência de titularidade do gás 
numa rede de transporte na Holanda operada pela Gasunie Transport Services.  Conforme página da THE 
INTERCONTINENTAL EXCHANGE Dutch-TTF-Gas-Futures: “Contracts are for physical delivery through the 
transfer of rights in respect of Natural Gas at the Title Transfer Facility (TTF) Virtual Trading Point, operated by 
Gasunie Transport Services (GTS), the transmission system operator in the Netherlands. Delivery is made equally 
each hour throughout the delivery period from 06:00 (CET) on the first day of the month until 06:00 (CET) on the 
first day of the next month.” 
Disponível em: <https://www.theice.com/products/27996665/Dutch-TTF-Gas-Futures>  Acesso em: 30/08/2018 
Central European Time (CET), used in most parts of Europe and a few North African countries, is a standard time 
which is 1 hour ahead of Coordinated Universal Time (UTC). Acesso em: 30/08/2018 
82 O Henry Hub é um ponto de entrega e comercialização de gás na Luisiana em que há interconexão com vários 
sistemas de transporte interestaduais e intraestaduais. Devido sua importância estratégica e logística é ponto de 
referência para precificação do gás. Segundo CMEGROUP, “Introduction to Natural Gas - understanding Henry 
Hub”: As the delivery point for Henry Hub Natural Gas futures, the Henry Hub, located in Erath, Louisiana, is a 
nexus of several natural gas interconnections. Here you will find interstate and intrastate pipelines, as well as 
other related infrastructure. Because of this level of interconnection, Henry Hub offers natural gas shippers and 
marketers ready access to pipelines serving markets across the entire United States. The commercial relevance of 
Henry Hub is the result of its strategic location and logistical infrastructure. When local markets across the United 
States price their natural gas, they tend to do so based off a differential to Henry Hub. This differential accounts 
for regional market conditions, transportation costs and available transmission capacity between locations.  
Henry Hub is owned and operated by Sabine Pipe Line LLC and its affiliates. They are a full-service header system 
which offers various receipt and delivery capability, hub management services and an extensive interconnection 
to one of the most important U.S. pipeline structures. 
Disponível em: <https://www.cmegroup.com/education/courses/introduction-to-energy/introduction-to-natural-
gas/understanding-henry-hub.html> Acesso em:30/08/2018   
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mesma forma que o gás produzido em outras regiões do mundo, pelo fato do Shale Gas83 ter 

custos mais baixos de produção.84  

Por sua vez, os preços aos consumidores finais do segmento industrial no Brasil são 

mais altos do que em diversos países europeus, concluindo o estudo que as demais parcelas que 

compõem o preço final ao consumidor são maiores no Brasil do que na Europa; e que isso pode 

ser devido ao grau de maturidade da indústria, com reflexos nos custos da infraestrutura de 

transporte e distribuição que podem estar em grande parte amortizadas nesses países: 

 

as parcelas de transporte, distribuição e tributos/outras obrigações são menores na 
Europa, o que pode estar relacionado ao fato de o setor de gás natural ter maior 
maturidade nestes países, e suas infraestruturas de transporte e distribuição terem 
menores custos, além de estarem em grande parte amortizadas.85 
 

O estudo também aponta para a influência que os tributos têm nas diferenças observadas 

quando se comparam os preços finais de gás natural em vários países; em alguns países as 

alíquotas são próximas de zero e em outros podem chegar a 30% dos preços finais.86 

Análise realizada por Prade, Almeida e Soares sobre a composição dos preços do gás 

natural canalizado ao consumidor industrial no Brasil87, praticados por 9 distribuidoras 

presentes em 7 estados, nos anos de 2010 a 2018, constatou que:  

(i) há discrepância entre os valores absolutos de margens unitárias entre as 

diferentes distribuidoras analisadas, inclusive entre os diferentes tipos de 

consumidores, sugerindo que são adotadas estratégias comerciais distintas pelas 

distribuidoras na alocação da margem média máxima, autorizada durante revisão 

tarifária, entre os consumidores e níveis/faixas de consumo;  

 
83  Conforme glossário da Agencia Nacional de Petróleo: O gás de folhelho (“shale gas”) é contido em rocha 
geradora de baixa permeabilidade – menor que as de formações convencionais - de forma que apenas pequeno 
volume de gás flui naturalmente para o poço. Além disso, tal espécie é localizada em camadas profundas, de 
difícil extração, o que demanda tecnologia avançada. (Fonte: Gás não convencional: novos horizontes 
regulatórios). BRASIL. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Glossário. Disponível 
em: <http://www.anp.gov.br/glossario#gloss-G>   Acesso em: 06/08/2018 
84 Empresa de Pesquisa Energética. INFORME: Comparações de Preços de Gás Natural: Brasil e Países 
Selecionados abr/2019. p.15  Disponível em: <www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-
abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-369/INFORME%20-
%20Comparações%20de%20Preços%20de%20Gás%20Natural.pdf> 
Acesso em: 26/12/2018 
85 Ibid. p. 16 
86 Ibid. p.17 
87 PRADE, Yanna Clara; ALMEIDA, Edmar de; SOARES, Gustavo. Margens de distribuição do gás natural 
no Brasil: uma análise comparativa do caso brasileiro. Blog Infopetro.  6/08/2018.  p. 3-4 
Disponível em: <https://infopetro.wordpress.com/category/gas-natural/> Acesso em 30/05/2019 
Para fins do estudo foi estabelecida a seguinte classificação quanto ao porte do consumidor industrial: 
consumidor pequeno: 50 mil m³/mês (aprox. 1.700 m³/d); consumidor médio: 2 milhões m³/mês (aprox. 70 mil 
m³/d); e consumidor grande: 10 milhões m³/mês (aprox. 340 mil m³/d).  
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(ii) a tarifa dos pequenos consumidores é relativamente maior em comparação com 

a dos maiores consumidores, sendo a margem da pequena indústria quase 3 vezes 

o valor da grande indústria em termos de média ponderada pelo volume das 

distribuidoras analisadas;  

(iii) foram observadas também discrepâncias relativas ao crescimento das margens 

ao longo do período analisado, tendo sido observado que as margens do pequeno 

consumidor são crescentes, enquanto que as margens praticadas para o médio e 

o grande consumidor apresentam alternância entre crescimento e decréscimo, o 

que também demonstra a estratégia das distribuidoras de onerar mais os 

pequenos consumidores. 

Além disso, foram comparados no período de 2010 a 2018 as evoluções do volume de 

gás vendido para o segmento industrial e do número de clientes deste segmento atendidos pelas 

nove distribuidoras. O estudo indicou que “houve estagnação ou pouco crescimento tanto no 

número de clientes capturados, como no volume vendido, com exceção da Comgás que possui 

uma estratégia comercial mais agressiva na captura de clientes”.88 Também foi observada uma 

tendência de crescimento das margens de distribuição no período. Algumas explicações são 

sugeridas pelos autores para esses resultados, tais como: (i) houve a saída de alguns clientes da 

rede e conexão de outros, explicando a estagnação; (ii) a redução da demanda leva à 

distribuidora a elevar as margens unitárias para conseguir recuperar o investimento; ou (iii) 

houve aumento sistemático de tarifas sem a contrapartida do investimento devido ao descuido 

dos reguladores nos reajustes e revisões tarifárias. 

De forma resumida o estudo indica crescimento não homogêneo das margens, no 

período analisado, entre faixas de consumo e entre as distribuidoras, o que, segundo os autores, 

é natural considerando os diferentes estágios de desenvolvimento dos mercados de gás 

estaduais. A proporção da margem em relação ao preço final é maior para os consumidores de 

pequeno porte do que para os consumidores de grande porte, o que se coloca como uma 

importante barreira para competitividade e inserção do gás nas pequenas indústrias na visão dos 

autores. Eles defendem a importância de se discutir a falta de transparência e clareza com 

relação aos preceitos seguidos para definição das margens entre diferentes segmentos e faixas 

de consumo: 

 

Esse é um problema regulatório importante que envolve todas as agências dos estados 
analisados, inclusive as de maior transparência nos processos como a Arsesp, de São 

 
88 Id. 
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Paulo, e a Agenersa do Rio de Janeiro. O processo é bastante transparente até a definição 
da margem máxima, porém a divisão da margem entre os consumidores não é clara e 
pode estar gerando as distorções importantes em que os menores consumidores pagam 
uma margem muito maior que os maiores consumidores.89 

 

O estudo também apresenta comparação internacional com as margens de países 

selecionados da América do Sul para o ano de 2017, conforme o gráfico a seguir.   

 

 
Figura 3: Comparativo das margens de distribuição de gás natural no Brasil 

Fonte: Blog Infopetro “Margens de distribuição do gás natural no Brasil: uma análise comparativa do caso 
brasileiro com dados das distribuidoras”. por: Prade Y,C.; Almeida, Edmar; e Soares, Gustavo. p. 5  

   

A média ponderada pelo volume de cada margem das distribuidoras resultou em US$ 

2,7 por MMBTU90, bem superior às margens dos demais países observados.  Os autores 

entendem ser natural que os valores sejam divergentes, dadas as diferenças entre estruturas e 

arcabouços regulatórios assim como diferentes níveis de amadurecimento do mercado e ritmos 

de expansão de rede, porém indicam uma importante falta de competitividade do Brasil com os 

demais países, in verbis:  “mesmo levando-se em consideração que são mercados distintos, com 

 
89 Ibid. p.4 
90 BTU ou  British Thermal Unit (Btu or BTU) é uma medida de poder calorífico. 
 Conforme glossário no sitio da ANP, Btu é o “Símbolo de British Termal Unit. Unidade inglesa de medida de 
energia térmica, equivalente a 1.055056 x 10³ J. Símbolo = Btu. Um Btu é definido como a quantidade de 
energia necessária para elevar a temperatura de uma libra de água de 39ºF para 40ºF.” Disponível em: 
<http://www.anp.gov.br/glossario#gloss-G>  
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diferentes maturidades e estruturas, este é um importante indicador da falta de competitividade 

brasileira.”91 

Conforme apresentação, em seminário, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, 

sobre Novo Mercado de gás natural, realizado em abril de 2019, a ABEGAS acrescentou as 

seguintes informações92: 

(i) atualizando-se a taxa de câmbio para abril de 2019, a média ponderada das 

margens de distribuição está em torno de US$ 2,0 por MMBTU, correspondendo 

a aproximadamente 15% da tarifa final do gás; 

(ii) no caso do segmento termelétrico, a participação da margem de distribuição 

representa apenas 6% do preço final do gás; 

(iii) a tarifa de distribuição para a indústria (em valores constantes) vem sendo 

reduzida principalmente em função do aumento do volume distribuído; 

(iv) as margens de distribuição são diferentes devido às peculiaridades de cada 

Estado. 

 Na apresentação a ABEGAS ressalta que alguns estados brasileiros possuem extensão 

superior a muitos países, demandando alto investimento em redes para que o uso do gás natural 

não fique restrito a poucos consumidores.93 

Diante desse contexto fica evidenciada a importância de que as mudanças no marco 

regulatório garantam uma transição segura para um mercado competitivo de gás natural bem 

como a importância da manutenção da capacidade de investimento no segmento de distribuição 

de gás, o que nos remete para a questão econômica subjacente aos conflitos acerca da definição 

de consumidor livre e a autorização ou não do by pass físico, que será discutida no próximo 

capítulo.  

  

 
91PRADE, Yanna Clara; ALMEIDA, Edmar de; SOARES, Gustavo. Margens de distribuição do gás natural 
no Brasil: uma análise comparativa do caso brasileiro. Blog Infopetro. 6/08/2018. p. 5 
Disponível em: <https://infopetro.wordpress.com/category/gas-natural/> Acesso em 30/05/2019.  
92 ABEGAS. Apresentação da ABEGAS “Seminário sobre novo mercado de gás natural e sua integração 
na matriz energética.” In: Seminário sobre novo mercado de gás natural. 29/04/2019. 
 Disponível em: <www.mme.gov.br/documents/10584/135689001/04+-+Apresentac_a_o+ABEGA_S+-
+Semina_rio+MME+-+VF+Augusto+Salomon.pdf/945bfa4e-dc30-49ed-9788-03835683c586>  
  Acesso em: 01/07/2019  
93 Id.  
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2. A QUESTÃO ECONÔMICA SUBJACENTE AOS CONFLITOS SUSCITADOS 

PELA REGULAÇÃO DA CATEGORIA DE CONSUMIDOR LIVRE 

 

 

 2.1  Questão econômica 

 

 

Embora as distribuidoras não agreguem margem de lucro sobre o valor do gás natural 

adquirido, sendo remuneradas pelos serviços de rede94, havendo a desvinculação das atividades 

surgem algumas questões. Primeiramente, caso venha a ser aprovada a reforma do marco 

regulatório e haja adequação das regulações estaduais95 ao novo marco, será permitido a 

qualquer consumidor livre efetuar o by pass físico da rede de distribuição, ou seja, conectar-se 

diretamente ao gasoduto de transporte por um ramal “dedicado”, fora da malha, de forma a não 

se submeter ao serviço de rede ou ao monopólio do serviço de gás canalizado?  Em segundo 

lugar: caso o consumidor livre possa efetuar o by pass físico da rede de distribuição, ou seja, 

conectar-se diretamente ao gasoduto de transporte por um ramal “dedicado”, fora da malha, e 

ainda assim ficar sujeito à prestação de serviço de operação e manutenção deste ramal pela 

distribuidora, como será a remuneração do serviço de distribuição? 

Conforme o artigo 46 da Lei do Gás, o consumidor livre cujas necessidades não possam 

ser atendidas pelas distribuidoras pode construir sua própria instalação de conexão, para seu 

uso específico, entregando a instalação para a operação da distribuidora e remunerando-a pela 

operação e manutenção conforme as especificidades da instalação. Ou ainda, na hipótese em 

que esse investimento seja efetuado pela própria distribuidora de gás, em atendimento à 

demanda de um Consumidor Livre, as tarifas estabelecidas pelo órgão regulador estadual 

deverão observar as especificidades de cada instalação96.  

 
94 Conforme as regras tarifárias vigentes, a margem de distribuição é composta pela amortização e retorno dos 
investimentos e custos operacionais; não há adição de margem ou lucro sobre o custo de aquisição do gás (molécula 
+ transporte) pelas distribuidoras, que apenas fazem o repasse deste custo no preço final (pass through).   
95 Cabe mencionar que o governo federal pretende incentivar os Estados e o Distrito Federal, por meio de 
programas de transferências de recursos e de ajuste fiscal, a efetuarem, de forma voluntaria, a modernização da 
regulação dos serviços de gás canalizado, conforme será abordado no capítulo 3.  
96  Art. 46 da Lei  do Gás: 
Art. 46. O consumidor livre, o autoprodutor ou o auto-importador cujas necessidades de movimentação de gás 
natural não possam ser atendidas pela distribuidora estadual poderão construir e implantar, diretamente, instalações 
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A questão econômica subjacente refere-se a como será calculada a tarifa de uso da rede 

para cobrança aos consumidores livres, ou seja, como será composta a tarifa de uso do sistema 

de distribuição em caso de ramais dedicados e “isolados” da rede propriamente dita que venham 

a atender com exclusividade determinados consumidores livres?   Qual o impacto que isso pode 

causar na expansão das redes de distribuição? 

Nas contribuições ao Programa do Gás para Crescer, a Associação Brasileira de 

Geradoras Termelétricas (ABRAGET), representante dos consumidores termoelétricos, 

defendeu que os grandes consumidores, ao conectarem-se diretamente ao sistema de transporte, 

somente devessem pagar pela operação e manutenção do ramal, ou, caso a distribuidora faça o 

investimento no ramal, o cálculo da tarifa devesse levar em consideração apenas os custos e o 

retorno sobre o investimento da instalação dedicada, conforme abaixo: 

 

Para atender ao princípio da “especificidade de cada instalação” de acordo com o 
disposto no artigo 46 da Lei Nacional do Gás, o CL, AI e AP, quando atendidos por 
ramais específicos,  devem ter a tarifa pautada no clássico princípio retributivo, 
incorporando apenas os custos de operação, manutenção e o investimento 
relativos unicamente ao ramal específico conectado no gasoduto de transporte, 
não devendo incorporar custos e investimentos da malha da distribuidora, uma 
vez que a malha não é utilizada neste caso. (gn) 
Por outro lado, o princípio da solidariedade/universalidade deve ser aplicado ao CL, 
AP e AI quando fizerem uso da malha de distribuição de gás e, nessa hipótese, devem 
pagar a margem, como os demais usuários.97 

 

Para fins de esclarecimento, o art. 2º da Lei 11909/2009 assim define o Autoprodutor 

(AP) e o Auto importador (AI): 

 

XXXII - Autoprodutor: agente explorador e produtor de gás natural que utiliza parte 
ou totalidade de sua produção como matéria-prima ou combustível em suas 
instalações industriais; 

 
e dutos para o seu uso específico, mediante celebração de contrato que atribua à distribuidora estadual a sua 
operação e manutenção, devendo as instalações e dutos ser incorporados ao patrimônio estadual mediante 
declaração de utilidade pública e justa e prévia indenização, quando de sua total utilização. 
§ 1o As tarifas de operação e manutenção das instalações serão estabelecidas pelo órgão regulador estadual em 
observância aos princípios da razoabilidade, transparência, publicidade e às especificidades de cada instalação. 
§ 2o Caso as instalações e os dutos sejam construídos e implantados pelas distribuidoras estaduais, as tarifas 
estabelecidas pelo órgão regulador estadual considerarão os custos de investimento, operação e manutenção, em 
observância aos princípios da razoabilidade, transparência, publicidade e às especificidades de cada instalação. 
(…..) 
BRASIL. Lei nº11.909, de 4 de março de 2009. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11909.htm>  Acesso em: 5/05/2018. 
97 ABRAGET. Contribuições da ABRAGET ao Anexo 4 da Consulta Pública Gás Para Crescer- Estímulo 
ao desenvolvimento de Mercado à harmonização entre as regulações estaduais e federal.  
Disponível em: <http://www.mme.gov.br/web/guest/consulta-publica>  Acesso em 5/11/2018 
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XXXIII – Auto-importador: agente autorizado para a importação de gás natural que 
utiliza parte ou totalidade do produto importado como matéria-prima ou combustível 
em suas instalações industriais. 
 

 

No que se refere à questão econômica, ambas as categorias se equiparam aos 

consumidores livres que não adquirem o gás da distribuidora e a remuneram pela prestação de 

serviço de movimentação do gás.   

O argumento da ABRAGET parece bem razoável à primeira vista, porém tratando-se 

de indústria de rede, e a depender do estágio de desenvolvimento da rede, a contribuição 

econômica dos grandes clientes para viabilizar sua expansão pode ser necessária uma vez que 

estes exercem o papel de âncoras para remuneração dos investimentos. Dessa forma, buscamos 

na literatura internacional os debates sobre essa questão por ocasião da abertura dos mercados 

de gás, movimento usualmente denominado de desregulamentação do mercado, mas que na 

realidade apenas promove mudanças na regulação da indústria de forma a estimular a 

competição nas atividades em que isto for possível.   

Considerando as dimensões continentais dos Estados Unidos da América e a 

distribuição de competências regulatórias entre governo federal e as unidades da federação, 

selecionamos esse País para pesquisa sobre os debates que o tema suscitou por ocasião da 

revisão do marco regulatório para o setor de gás natural.  Para melhor contextualização faremos 

a seguir uma breve descrição da evolução regulatória do setor naquele país. 

 

 

2.2  Breve histórico da regulação do setor de gás natural nos EUA 

 

 

A primeira regulação do mercado de gás natural nos EUA decorreu da aprovação em 

1938 do NGA – Natural Gas Act – cujo principal objetivo foi a proteção dos consumidores 

contra a ausência de competição dos transportadores interestaduais de gás, que adquiriam o gás 

dos produtores e revendiam às distribuidoras; ou seja, a regulação aprovada visava proporcionar 

aos consumidores uma proteção permanente e efetiva contra preços e tarifas abusivas.  Segundo 

Turner, até então os transportadores interestaduais usavam tanto o seu poder como 
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monopsônios98 para adquirir o gás dos produtores, como seu poder como monopolistas para 

vender gás para as distribuidoras estaduais.99   

Segundo Kirkwood, o NGA conferiu à Agência Federal de Energia, FPC - Federal 

Power Commission, predecessora da FERC – Federal Energy Regulatory Commission, a 

atribuição de regular as operações de venda e transporte interestaduais de gás, que a partir de 

então passariam a requerer um certificado ou autorização prévia de “conveniência e necessidade 

pública”.100 Cabe destacar que os transportadores interestaduais podiam apresentar propostas 

de by pass físico do sistema de distribuição, ou seja, de conexão de consumidores finais 

diretamente ao seu sistema, que, uma vez avaliadas pela Agência Federal como sendo de 

conveniência e necessidade pública, eram autorizadas. Às agências estaduais, coube a regulação 

das operações de venda e distribuição intraestaduais.  

De acordo com Gottenborg, a partir de então, o governo começou a controlar os preços 

das vendas interestaduais de gás realizadas pelos transportadores, resultando em preços 

artificialmente baixos e fomento da demanda.  Essa política acabou por gerar distorções entre 

os mercados intraestaduais, com diferentes regulações, e os interestaduais com preços 

controlados, reduzindo a oferta nestes últimos.101  O controle perdurou até a década de 70, 

quando a escassez acentuada de oferta levou o Congresso a aprovar o  NGPA - Natural Gas 

Policy Act - em 1978, visando incentivar o aumento da produção e oferta interna de gás, 

mediante a criação de um mercado nacional único e a eliminação das barreiras entre mercados 

intraestaduais e interestaduais. A norma estabeleceu diferenciação entre os preços teto 

praticados pelos produtores nas novas ofertas de gás em relação ao do gás já ofertado, mas 

previu a gradual liberação de preços até a completa desregulação prevista para ocorrer em sete 

anos, em 1985.  

Segundo Tiano, a escassez de gás no início da década de 70 levou os transportadores de 

gás a efetuarem contratações de volumes de gás assumindo compromissos de longo prazo, o 

que acabou gerando um excedente de oferta ao mercado na década de 80, quando os preços dos 

derivados de petróleo caíram, o que provocou a migração de grandes consumidores industriais 

 
98 Cf. Nester, monopsônio é quando existe um único consumidor no mercado em condições de adquirir o produto 
que é fornecido por vários fornecedores/produtores.  NESTER, Alexandre Wagner. Regulação e Concorrência 
(compartilhamento de infraestruturas de redes). São Paulo: Dialética, 2006. p. 47 
99 TURNER, Paul. Natural Gas Bypass and the Antitrust Laws in a Brave New (Post Order No. 636) World., 
Virginia Law Review, v.82. 1996. p. 1025 
100 KIRKWOOD, Martin V. Distributor Bypass in the Deregulated Natural Gas Industry - Are Consumers 
Being Left in the Cold ?, Catholic University Law Review, v.39, 1990.  p. 1168 
101 GOTTENBORG, David A.  New Marketing Opportunities: For Natural Gas Producers, Natural. Resources 
& Env't. v.1, 1985  p. 17 
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para combustíveis substitutos, além de outros fatores que contribuíram para redução da 

demanda de gás.  O desequilíbrio instaurado no mercado de gás levou à edição de nova 

regulação mediante programas especiais de comercialização visando a retenção dos 

consumidores e até mesmo a recuperação dos consumidores que haviam efetuado a migração 

para outros combustíveis.102  

A partir do NGPA, a Agência Federal editou uma série de normas, visando refletir a 

competição já existente no nível dos produtores de gás (upstream) para o restante da cadeia, 

principalmente para o mercado consumidor. Dentre as normas emitidas, destacam-se as 

ORDER nº 436103, em 1985, complementada pela ORDER nº 500 em 1987, da FERC, que, 

segundo Kirkwood, visava converter uma indústria controlada por regulação governamental em 

uma indústria competitiva.  No entendimento da FERC, o mercado requeria menos intervenção 

governamental direta e a competição seria mais confiável para proteger os consumidores do 

que a regulação. A FERC manifestou claramente que não iria insular o mercado das 

distribuidoras estaduais da competição e que todos os participantes do mercado, inclusive as 

distribuidoras, seriam responsáveis pelo sucesso ou fracasso relativo à sua participação no 

mercado.104 

Os transportadores interestaduais foram estimulados a prover o livre acesso, open 

access, às suas instalações, mediante contratos de transporte desvinculados da venda do gás, de 

forma a implementar o unbundle, ou desagregação da atividade de comercialização da atividade 

de transporte, e também foram introduzidos procedimentos mais simplificados para obtenção 

de autorização para expansão do sistema de transporte - “the optional expedited certificate 

procedure (OEC) -, inclusive para conexões diretas às instalações de consumidores. Entretanto, 

a desagregação ainda não era obrigatória. Segundo MacAvoy, Spulber e Stangle, enquanto em 

1984 a contratação do transporte desagregada da comercialização representava de cerca de 36% 

 
102 TIANO, J. Richard; e BONNIFIELD, Richard P.  The Impact on Gas Distribution Companies of Federall 
Approved Special Marketing Programs, Energy Law.Journal, v. 5, 1984.  p. 307 
103 FERC ORDER nº 436 - Regulation of Natural Gas pipelines after Partial Wellhead Decontrol.   
104 “Order No. 436 announced: The Commission will not insulate the LDC markets from the competitive 
incentives that are the foundation of [Order No. 436]. In order to promote economic efficiency - a necessary 
factor in providing gas to consumers at the lowest reasonable rates - the rule must provide sufficient competitive 
incentives to all elements of the market. This means making all market participants, including LDCs, 
accountable for the success or failure of their market participation.”   
KIRKWOOD, Martin V. Distributor Bypass in the Deregulated Natural Gas Industry - Are Consumers Being 
Left in the Cold ?, Catholic University Law Review, v.39, 1990. p. 1175-1177  
Importante deixar claro que, até então, era usual que os produtores de gás vendessem o gás para as empresas 
titulares dos gasodutos de transporte, em geral gasodutos interestaduais de longa distância que transportam o gás 
até os “citygates”, e estas revendiam o gás para as companhias distribuidoras. 
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da movimentação total de gás nos gasodutos de transporte interestaduais, em 1987 essa 

proporção já havia subido para 66%105.  

Importante destacar que, segundo Kirkwood, até a efetivação da mudança regulatória 

no sentido de restringir a intervenção governamental e deixar livres as forças do mercado, a 

Agência Federal rejeitou diversas propostas de by pass físico, tendo em vista o aumento de 

custos para os consumidores cativos resultante perda de receita dos consumidores industriais 

pelas distribuidoras.  O mencionado autor ressalta que a preferência demonstrada pela FERC 

não visava proteger o mercado das distribuidoras, mas sim os consumidores residenciais. Estes 

seriam os mais prejudicados pelas perdas de receitas das distribuidoras, decorrentes da perda 

de grandes volumes de gás consumidos pelas grandes indústrias. Além desse impacto, o 

regulador também levava em consideração o desperdício econômico que poderia advir da 

duplicação de instalações nos casos em que uma instalação única poderia atender aos 

consumidores.  Ressalta ainda que a análise da FERC era feita caso-a-caso e que nem todas as 

propostas eram rejeitadas, demonstrando que não havia uma preferência rígida, por parte da 

Agência, em manter o atendimento aos consumidores industriais pelas distribuidoras de gás. A 

partir da publicação da Order nº 436, em janeiro de 1985, a FERC mudou essa política e passou 

a aprovar uma série de propostas de by pass físico, o que mereceu críticas do autor, conforme 

comentadas no item 2.3 adiante.106   

Kaufman relata que a mudança de orientação da FERC no início da década de 80 visava 

evitar a perda de mercado do gás natural para outros combustíveis com preços mais 

competitivos,  a exemplo dos derivados de petróleo, e possibilitar a competição na própria 

indústria do gás, estimulando os transportadores a entrar em novos mercados, permitindo que 

grandes consumidores finais pudessem comprar diretamente de produtores e de outros 

fornecedores, intermediários e transportadores. Além de estimular o by pass comercial das 

distribuidoras de gás, a FERC passou a autorizar a conexão de determinados grupos de 

consumidores diretamente a gasodutos de transporte, ou seja, o by pass físico da rede de 

distribuição.  Adicionalmente, a FERC estipulou um prazo de 5 anos de transição para liberação 

da obrigação de contratação do gás pelas distribuidoras junto às empresas titulares dos 

gasodutos de transporte ou linhas troncos, permitindo a liberdade de escolha em relação ao 

fornecedor de gás, desvinculado da contratação do transporte. O autor relata que a permissão 

 
105 MAcAVOY, Paul W.; SPULBER, Daniel F.; STANGLE, Bruce E. Is Competitive Entry Free - Bypass and 
Partial Deregulation in Natural Gas Markets, Yale Journal on Regulation, v.6,1989. p.217 
106   KIRKWOOD, Martin V. Distributor Bypass in the Deregulated Natural Gas Industry - Are Consumers 
Being Left in the Cold ?, Catholic University Law Review, v.39, 1990. p. 1168-1172 



57 
 

para que os grandes consumidores deixassem a malha de distribuição gerou grande 

preocupação nas agências reguladoras estaduais (public utility commissions), pois, como foi 

amplamente discutido à época, caso isso se concretizasse, as distribuidoras locais de gás 

sofreriam grande perda de receita e os consumidores cativos poderiam ter que pagar pelos 

custos fixos anteriormente cobertos pelos grandes consumidores.  Em função da atribuição 

dessas entidades do dever de zelar pela adequada e confiável prestação dos serviços para 

todos os consumidores, essa medida gerou preocupação com relação à perda de mercado 

e, consequentemente, de receitas por parte das distribuidoras locais de gás107. 

Em 1989, o Congresso Americano aprovou o NGWDA - Natural Gas Wellhead 

Decontrol Act - que implementou a completa liberação dos preços do gás junto aos 

produtores, ou, como denominado na indústria, na boca do poço.   

Por fim, em 1992, a FERC emitiu nova norma, a Order nº 636 (Final Restructuring 

Rule), determinando que todos os transportadores interestaduais fizessem a desagregação dos 

serviços de transporte da atividade de comercialização de gás com o objetivo de que o serviço 

de transporte fosse ofertado em igualdade de condições para todos os supridores de gás, de 

forma a maximizar a captura dos benefícios da competição na boca do poço pelos consumidores 

e garantir eficiência nas transações no mercado de gás.  A atividade de comercialização das 

empresas transportadoras deveria ser reestruturada em afiliadas e as transações deveriam se dar 

em bases de mercado e não apresentar qualquer tipo de favorecimento. Adicionalmente 

deveriam ser disponibilizadas informações em meio eletrônico a todos os clientes sobre 

capacidade de transporte disponível, contratada e não utilizada. Na visão do regulador federal 

as transações conjugadas de transporte e comercialização de gás apresentavam desvantagens 

para todos os segmentos da indústria de gás natural e eram prejudiciais à competição.  

De forma resumida, os três grandes marcos legais: (i) o NGA em 1938; (ii) o NGPA em 

1978; e (iii) o NGWDA em 1989 lançaram as bases para a promoção de mudanças regulatórias 

em direção a um mercado de livre competição na oferta de gás pelos produtores e no mercado 

consumidor.  Entre o NGPA em 1978 e a ORDER 636 em 1992, decorreram 14 anos, o que 

indica que mudanças regulatórias no sentido de implementação da competição em setores 

 
107 A norma, introduzida pela FERC, estimulava determinadas categorias de consumidores a escolher livremente 
o fornecedor de gás e contratar o transporte junto às empresas titulares dos gasodutos de transporte, bem como 
estimulava o by pass da rede de distribuição. Conforme análise do autor, esta norma, conjugada com a ORDER nº 
500, acabou incentivando que as empresas titulares dos gasodutos de transporte buscassem negociar o gás 
diretamente com os consumidores livres, ofertando a construção de ramais ou instalações para entrega do gás, 
efetuando o by pass às distribuidoras. 
KAUFMAN, Alvin.  The bypass of local gas distribution utilities --how can you tell if it is for real? The National 
Regulatory Research Institute 1986. p. 1-3 
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complexos, em que há segmentos potencialmente competitivos e outros regulados como 

monopólios naturais, requerem tempo e gradação. Também é possível observar que, ao longo 

do tempo, foram adotadas diferentes estratégias regulatórias, tais como incentivos a 

determinados comportamentos e comando e controle. 

A questão da autorização para realização de by pass físico do sistema de distribuição de 

gás natural e os possíveis impactos para o segmento suscitou uma série de debates conforme 

descrito a seguir. 

 

 

2.3  Debate da questão na década de 80 nos Estados Unidos da América 

 

 

Segundo Kirkwood, houve contestação da Order nº 436 por vários segmentos da 

indústria de gás.108 Em Associated Gas Distributors v. FERC, as distribuidoras e as 

agências reguladoras estaduais contestaram a nova política de by pass físico das 

distribuidoras, sob o argumento de que sua permissão iria prejudicar os consumidores, 

violando o propósito legal e a política até então adotada pela FERC no sentido de proteção 

dos consumidores.  Os agentes reguladores estaduais argumentaram que os consumidores 

que tivessem capacidade de fazer o by pass iriam fazê-lo e os consumidores que 

permanecessem vinculados às distribuidoras iriam suportar custos maiores.   

O tribunal entendeu que havia poucas evidências de que os consumidores industriais 

desejavam realizar o by pass das distribuidoras e que caberia às agências reguladoras 

estaduais reduzir esse risco, mediante a imposição de uma estrutura tarifária para as 

distribuidoras que evitasse a realocação dos custos, antes recuperados sobre uma base 

maior de consumidores, para os consumidores remanescentes, e que o custo do by pass 

deveria ser absorvido pelos acionistas das distribuidoras109.  

 O Juiz Mikva, que proferiu voto dissidente do tribunal, argumentou que: (i) as 

políticas tarifárias dos reguladores estaduais iriam aumentar as chances de by pass, pois 

 
108 KIRKWOOD, Martin V. Distributor Bypass in the Deregulated Natural Gas Industry - Are Consumers 
Being Left in the Cold ?, Catholic University Law Review, v.39, 1990. p. 1178-1181 
109  No entendimento do autor a absorção do custo do by pass pelos acionistas das distribuidoras é 
irreconciliável com manifestações anteriores da Suprema Corte dos Estados Unidos, de que os reguladores 
não poderiam impor tarifas baixas às “utilities” a ponto de impedir que o investidor aufira um retorno razoável 
sobre o capital investido.  
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em geral promovem subsídios aos consumidores residenciais, mediante a cobrança de 

maiores tarifas dos consumidores industriais, visando a acessibilidade dos primeiros ao gás 

natural; (ii) esse tipo de política tarifária para a classe de consumidores residenciais era 

comum nas “utilities” e que era da essência dos reguladores estaduais e inerente à regulação 

local a preocupação com essa questão; (iii) era um equívoco a desconsideração das 

necessidades dos consumidores que sofreriam um aumento significativo no preço do gás; 

e (iv)  confiar que os reguladores estaduais remediassem os efeitos adversos da mudança 

de orientação regulatória da FERC implicava na usurpação imprópria da capacidade dos 

estados efetuarem escolhas de políticas públicas.110    

Segundo Kirkwood uma série de casos de by pass na época indicava que os 

reguladores estaduais ficaram incapacitados para responder de forma adequada e proteger 

os consumidores remanescentes. 

Dentre os custos do by pass, Paul Turner cita não apenas os custos diretos com a 

construção de novas ligações ao sistema de transporte, mas também a redução na 

capacidade dos Estados implementarem políticas econômicas e sociais por intermédio da 

definição da estrutura tarifária da distribuição de gás pelos reguladores estaduais. Na visão 

do autor os reguladores estaduais fazem avaliações e empregam seu melhor juízo na 

alocação dos custos fixos das instalações de uso comum entre as classes de consumidores 

para definição da estrutura tarifária.111  Quando grandes consumidores efetuam o by pass 

físico do sistema de distribuição, os consumidores remanescentes, inclusive pequenas 

indústrias, sofrem consequências adversas, bem como os acionistas das distribuidoras. 

Segundo o autor, os Estados e as distribuidoras temem que ocorra o "cherry-picking"112 em 

relação aos consumidores de menor custo de atendimento, enquanto que os de maior custo 

serão deixados com as distribuidoras que têm o dever de atendê-los, dentro de critérios de 

razoabilidade.  Na ausência do by pass os custos são distribuídos por uma base maior de 

consumidores. Em resumo, o by pass envolve aumento de custo para um grupo de 

consumidores e a redução de custos para outros. 

 
110 Id. 
111 TURNER, Paul. Natural Gas Bypass and the Antitrust Laws in a Brave New (Post Order No. 636) World., 
Virginia Law Review, v.82. 1996. p. 1039-1040 
112 Conforme Dutra,  “o cherry picking ou cream skimming  deriva de uma situação especial, a ocorrer em um mercado que foi 
aberto à concorrência; nele o incumbente vê-se impossibilitado de recuperar os custos de aquisição, ampliação a atualização 
tecnológica da rede, pois a competição, que passou a existir neste mercado não o permite.”  “(..) Ao entrante abre-se a 
possibilidade de ofertar seus serviços seletivamente aos melhores usuários, em condições mais competitivas do que as ofertadas 
pelo incumbente, pois desonerado o entrante do custo de instalação com que o incumbente arcou.”  DUTRA, Pedro. Livre 
Concorrência e Regulação de Mercado: Estudos e Pareceres. São Paulo: Renovar, 2003. 
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  Cabe destacar que, mesmo os autores que apresentam uma visão mais cautelosa em 

relação à mudança de posição da FERC, de anti by pass para pró by pass, reconhecem suas 

vantagens, sendo a principal delas a redução do custo de suprimento de gás para indústrias, seja 

pela possibilidade de negociação do preço diretamente com os produtores ( by pass comercial), 

seja pelo custo evitado da tarifa de distribuição (by pass físico).  Turner, por exemplo, reconhece 

que, pelo fato de que as estruturas tarifárias de muitas distribuidoras promovem subsídios 

cruzados, a opção do by pass físico é mais econômica para o grande consumidor propiciando 

melhora na competitividade da indústria e preservação de postos de trabalho diretos e indiretos.  

A simples ameaça de by pass pressiona as distribuidoras a modificar sua estrutura tarifária e 

reduzir custos.113 

Além desses benefícios, Kirkwood também aponta o benefício para os consumidores 

em geral decorrente da redução nos preços dos produtos industriais, admitindo que a redução 

de custo com o gás será repassada para o preço dos produtos, ou, alternativamente, aumento 

dos salários dos trabalhadores industriais.  A redução do custo do combustível decorrente do by 

pass pode viabilizar a continuidade da operação industrial e, consequentemente, a continuidade 

da contribuição da indústria para a economia local como geradora de empregos e pagadora de 

tributos. Entretanto, ele ressalta que enquanto esses efeitos positivos são indiretos e 

especulativos, os impactos negativos são diretos e bem definidos.114 

Kirkwood sugere que as agências estaduais, que estão mais próximas do mercado 

local, deveriam ter autorização legal para analisar as propostas de by pass e avaliar o melhor 

interesse de todos os consumidores. Considerando que a autorização de by pass também 

pode trazer benefícios locais, tais como evitar fechamento ou redução de atividades 

industriais e o consequente fechamento de postos de trabalho, os reguladores estaduais 

teriam melhor condição de ponderar os interesses dos consumidores locais de classes 

diferentes, avaliar trade-offs, avaliar os riscos do consumidor industrial substituir o gás 

natural por outros combustíveis em caso de não autorização do by pass, e reduzir as tarifas 

de distribuição, se for o caso.115  Os reguladores estaduais, no seu entendimento, estariam 

melhor habilitados a avaliar propostas de by pass do que o regulador federal.  

Segundo Kaufman, as agências reguladoras estaduais encomendaram um estudo ao 

Instituto Nacional de Pesquisa Regulatória visando distinguir os consumidores que teriam 

 
113 Op. cit. pp 1038-1040 
114 KIRKWOOD, Martin V. Distributor Bypass in the Deregulated Natural Gas Industry - Are Consumers 
Being Left in the Cold ?, Catholic University Law Review, v.39, 1990. p 1164-1165 
115 Ibid. p.1188 
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incentivos suficientes para optar pelo by pass físico dos consumidores que poderiam ameaçar 

fazê-lo, visando apenas obter vantagens econômicas mediante redução da tarifa de distribuição. 

Mais precisamente, o objetivo era identificar os fatores-chave para avaliação das hipóteses em 

que o risco de by pass seria real. Dentre os fatores indicados no estudo, o autor destaca a 

localização física do consumidor industrial, mais precisamente a distância para o sistema de 

transporte e o custo estimado para construção da conexão ao sistema de transporte, comparado 

com o custo de conexão ao sistema de distribuição, e os volumes máximos e mínimos de 

demanda de gás do consumidor.116 

Adicionalmente, Kaufman relata que, num período de dois anos, 1984 

comparativamente à 1982,  21 distribuidoras passaram a oferecer serviços de transporte com as 

respectivas tarifas desagregadas da comercialização de gás e que foram adotados basicamente 

três métodos de fixação da tarifa para o serviço de distribuição desvinculado da compra do gás: 

(i) margem bruta, em que há apenas a dedução do preço da molécula (do custo do gás 

propriamente dito) do preço total do gás praticado pela distribuidora; (ii) margem simples, bem 

semelhante ao anterior, exceto pelo fato de que também são deduzidos outros custos relativos 

à reserva de capacidade de transporte na rede de transporte de gás, de forma proporcional ao 

volume do cliente; e (iii) custo do serviço, em que a tarifa é formada de acordo com os custos 

do serviço prestado.117 

Os dois primeiros são métodos simples pois não transferem parte dos custos fixos da 

distribuição para outras categorias de consumidores, enquanto incentivam os consumidores 

livres a procurar outros supridores de gás com preços mais competitivos do que os preços da 

distribuidora.  Porém, tais métodos não incentivam os consumidores com potencial de efetuar 

o by pass físico a permanecer na rede de distribuição, pelo contrário, incentivam os grandes 

consumidores a procurar outras alternativas para reduzir ainda mais os custos totais com a 

aquisição de gás.  

Já o método do custo do serviço, segundo o autor, é considerado o mais eficiente do 

ponto de vista econômico. Nos casos em que há uma alocação desproporcional dos custos fixos 

para os grandes consumidores, a tarifa de distribuição para o consumidor livre tende a ser menor 

do que nos dois métodos anteriores, e as demais classes de consumidores acabam tendo que 

pagar um valor maior correspondente à realocação dos custos fixos.   

 
116  KAUFMAN, Alvin.  The bypass of local gas distribution utilities --how can you tell if it is for real? The 
National Regulatory Research Institute 1986. p.2   
117  Ibid. p.6 
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Harry Broadman e Joseph Kalt ressaltam que, o tema do by pass, além de colocar 

consumidores industriais de um lado e consumidores cativos de outro, provocou intensos 

debates acerca da fronteira entre as regulações estaduais e a regulação federal, bem como sobre 

o papel e obrigações das distribuidoras locais de gás, reguladas pelas agências estaduais.  O 

tema despertou alta litigiosidade, não somente por envolver conflitos acerca de competência 

para sua regulação, mas por envolver conflitos sobre alocação de recursos; levou a disputas nos 

tribunais envolvendo reguladores locais, FERC, distribuidoras, juízes administrativos, etc.118 

De forma resumida os autores ponderam que o by pass levanta várias questões, dentre 

as quais destacamos as seguintes: 

(i) os consumidores industriais tendem a se beneficiar, ao passo que os 

consumidores cativos ou remanescentes veem o by pass como uma ameaça, o 

que gera tensão entre as esferas estadual e federal de governo; 

(ii) os reguladores estaduais em geral são muito sensíveis aos impactos sobre os 

consumidores locais residenciais e o regulador federal tem uma visão mais 

ampla do mercado de gás;  

(iii) o by pass constitui uma ameaça à implementação de políticas públicas pelos 

Estados, como por exemplo, a política tarifária para a distribuição de gás;  

(iv) a permissão do by pass flexibiliza a exclusividade das distribuidoras locais; 

(v) pode envolver desperdício na alocação de recursos escassos caso haja duplicação 

de infraestrutura já disponível.  

Os autores apontam três possíveis incentivos para o by pass, tanto o comercial quanto o 

by pass físico.  

 Em primeiro lugar, as distribuidoras podem estar vinculadas a contratos de compra de 

gás com preços não competitivos comparativamente a outros supridores de gás e a outros 

combustíveis.  

Outro incentivo refere-se à estrutura tarifária das distribuidoras, que pode estar alocando 

parte excessiva de custos fixos para os grandes consumidores, cujas demandas são elásticas, e 

aliviando os pequenos consumidores comerciais e residenciais, cujas demandas são firmes e 

relativamente inelásticas. A alocação de custos de uma instalação comum possui duas 

abordagens, uma econômica e outra política.  A econômica indica que métodos mais eficientes 

são os que alocam os custos fixos de forma inversamente proporcional à elasticidade da 

demanda do cliente, a exemplo do método de Ramsey. Porém, as distribuidoras e os reguladores 

 
118 BROADMAN, Harry; e KALT, Joseph.   How Natural Is Monopoly? The Case of Bypass in Natural Gas 
Distribution Markets. Yale Journal on Regulation. v.6 1989. p.183-189 
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estaduais podem priorizar os impactos sociais e não somente a eficiência econômica, o que 

normalmente acontece com relação à alocação de custos fixos na tarifa. Pela ótica da 

distribuidora e do regulador estadual a dificuldade reside em como alocar custos fixos de 

instalações comuns a várias classes de clientes e tipos de serviço.  O mercado da distribuidora 

é composto de várias classes ou tipos de clientes, como o industrial, residencial, comercial, com 

demandas específicas por determinados tipos de serviço em termos de comercialização, 

estocagem, confiabilidade, disponibilidade, etc, e a economia de escopo faz com que as 

distribuidoras atendam essas várias demandas com um núcleo básico de instalações comuns.  A 

priorização dos impactos sociais, e não somente da eficiência econômica, resulta em aumento 

na pressão pelo by pass físico por parte de determinadas classes de clientes que avaliam que 

conseguiriam redução no custo total do gás.  

Um terceiro incentivo refere-se ao serviço de distribuição ou transporte firme na rede 

de distribuição, demandado pelos grandes consumidores, que pode não estar sendo 

adequadamente oferecido pelas distribuidoras locais. 

Os autores propõem que se faça análise dos custos e benefícios do by pass119, e 

defendem que o by pass social e economicamente eficiente seria aquele em que os benefícios 

para os consumidores industriais superem os custos para os demais. Neste caso, o by pass deve 

ser permitido. Quando a perda para os consumidores remanescentes ultrapassar o ganho dos 

consumidores que efetuarem o by pass, este deve ser restringido ou não deve ser permitido, sob 

a ótica da eficiência econômica. Políticas públicas, em geral, envolvem escolhas que geram 

ganhos e perdas para diferentes categorias. Políticas eficientes, sob o ponto de vista econômico, 

são as que promovem benefícios superiores aos custos no computo geral, e a questão principal 

envolvendo a regulação do by pass na distribuição de gás é como impedir que o by pass 

ineficiente seja praticado pelo mercado, embora os autores reconheçam a dificuldade do 

regulador fazer esta avaliação ex ante. 

Os autores apontam que um possível efeito de permitir o by pass e deixar o mercado 

decidir é que, ainda que a proposta de by pass seja social e economicamente ineficiente, a 

ameaça ou a abertura do mercado pode alterar a estrutura de preços e a oferta de serviços e 

torná-las mais racional. O montante de custos a ser realocado para os demais consumidores não 

 
119 Os autores fazem uma ampla definição de by pass:  “um cliente faz um by pass em uma utilidade regulada  
quando ele deixa de comprar o produto ou contratar o serviço da empresa regulada que atende a sua área e, ao 
invés: (i) compra ou contrata de empresa de utilidade situada em outra área, denominada competição horizontal; 
(ii) passa a comprar ou contratar de um agente que atua em posição anterior na cadeia do produto ou serviço 
(upstream), denominada competição vertical; (iii) produz o mesmo produto ou um gás substituto atuando de forma 
integrada na cadeia, denominada integração vertical; ou que (iv) adquire um produto ou serviço substituto ao 
fornecido pela utilidade regulada por ter flexibilidade para operar com outro combustível.” Ibid. p.195 
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precisa ser igual ao que deixou de ser alocado ao consumidor industrial, já que uma parte pode 

ser suportada pelos acionistas das distribuidoras ou absorvidas por medidas de redução de 

custos.120  Neste último caso não há o repasse para outros consumidores ou redução de valor 

para os acionistas das distribuidoras, e o by pass pode ser benéfico.   

Os autores apontam 4 tipos de benefícios que podem ser auferidos com o by pass: (i) 

redução de custos que reflitam na tarifa, de forma que possa haver aumento no consumo de gás; 

(ii) melhores serviços ou maior adequação dos serviços às necessidades dos consumidores, 

como por exemplo maior confiabilidade, reduzindo custos com políticas de proteção contra o 

risco de interrupção no fornecimento; (iii) fazer com que as distribuidoras passem a ofertar o 

serviço de distribuição desvinculado da oferta de gás; e (iv) estimular a competição no up-

stream da cadeia do gás. O principal custo do by pass é a construção e operação de novas 

instalações, o que, em caso de duplicação, reduz o benefício gerado, ressalvando-se que a 

duplicação pode ter a vantagem de prover maior segurança ao sistema para atender aumentos 

repentinos de demanda, bem como manter o serviço durante a manutenção de parte das 

instalações.121 

Os autores entendem que a lição mais crítica da análise por eles efetuada, é que, em 

decorrência das complexidades e incertezas da avaliação acerca da existência de impactos 

sociais positivos de uma proposta específica de by pass, a política pública deve ser favorável à 

competição, ou seja, o by pass deve ser permitido pois ele gera efeitos benéficos por estimular 

a competição.122 

 Suedeen defende que os reguladores não deveriam adotar posições paternalistas e 

deveriam autorizar todas as classes de consumidores a optar pelo serviço de gás desagregado, 

sob o argumento de que os consumidores devem fazer suas próprias avaliações de custo e 

benefício.123   

Pierce, contrapondo a posição defendida por Suedeen, argumenta que : (i) são altos os 

custos de transação necessários para que os consumidores tenham acesso a serviços de gás de 

forma desagregada e confiável, envolvendo conhecimento acerca da capacidade e 

confiabilidade dos supridores ofertantes o que requer tempo e expertise para negociação; (ii) os 

consumidores podem optar por aquisição do gás de intermediários considerando preços baixos 

oferecidos por eles e ficarem expostos a riscos excessivos de preço e suprimento; (iii) é grande 

 
120 Os efeitos em relação aos custos podem ser cost-shift; profit squeeze; or cost squezze. 
121 Ibid. p. 202-207 
122 Id. 
123 KELLY, Suedeen G. Intrastate Natural Gas Regulation: Finding Order in the Chaos. The Yale 
Journal on Regulation, v.9, pp. 355-406, 1992. 
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o desafio dos reguladores estaduais na adaptação e implementação de mudanças na regulação 

que lhes compete pelo fato de que o serviço de distribuição não é uma commodity, mas sim o 

gás; e (iv) uma das principais dificuldades dos reguladores estaduais refere-se à regulação 

adequada das tarifas de distribuição, pois a maior parte dos custos são comuns e a alocação a 

diferentes classes de consumidores é feita de forma artificial, de forma que não há 

correspondência significativa com definições econômicas de custos, portanto incompatíveis 

com uma mercado competitivo no transporte e distribuição.  A alocação de custos comuns pode 

gerar muitos resultados indesejáveis e a opção deve ser pela segunda melhor solução que 

envolva a realização de objetivos sociais.124 

Conforme pode ser observado, a maior parte das discussões sobre os impactos no 

segmento de distribuição das mudanças regulatórias introduzidas pelo regulador federal versou 

sobre questões de eficiência alocativa, de custos e benefícios para classes diferentes de 

consumidores e para a sociedade em geral e sobre as dificuldades dos reguladores estaduais em 

minimizar os impactos adversos para os consumidores remanescentes. A questão da política 

tarifária envolvendo a recuperação dos custos fixos e a alocação dos mesmos entre classes 

diferentes de consumidores encontra-se subjacente a quase todas as discussões, por isso vale 

recorrer à teoria econômica no que se refere à regulação de monopólios, fixação de tarifas, e 

adoção da segunda melhor solução, expressão utilizada no jargão econômico, em detrimento 

da  primeira melhor solução, o que será abordado no item 2.4 a seguir.  

 

 

2.4  Regulação econômica de monopólios e economias de escala 

 

  

Conforme Pinheiro e Saddi, historicamente a regulação econômica era entendida como 

um instrumento para garantir o bom desempenho da economia mediante um comando estatal 

para substituição da competição; entendimento que evoluiu para o reconhecimento de que a 

regulação dificilmente consegue determinar o comportamento dos agentes econômicos, mas 

pode criar incentivos para que estes tomem decisões no sentido de maximizar o bem estar social.  

A regulação econômica consiste, portanto, no conjunto de normas “a que o estado recorre para 

 
124 PIERCE, Richard J. Jr. Intrastate Natural Gas Regulation: An Alternative Perspective, The Yale Journal on 
Regulation, v.9, 1992. p.407 
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alterar os incentivos e restrições com que operam os agentes econômicos, buscando corrigir as 

ineficiências geradas por falhas de mercado.”125 As ineficiências podem resumidamente ser 

classificadas em três tipos: alocativa, técnica ou produtiva e dinâmica. 

A ineficiência alocativa ocorre quando os bens e serviços não são 

produzidos/consumidos em quantidades que maximizam o bem-estar social ou o excedente 

total.  O excedente total corresponde à diferença entre o benefício de consumir um bem e o 

custo de produzi-lo e é dividido entre o lucro da empresa e o excedente do consumidor126. 

A ineficiência técnica ou produtiva se dá quando o custo de produção não é o menor 

possível e a ineficiência dinâmica quando o dispêndio de recursos em inovação de produtos e 

processos é insuficiente.127 

As ineficiências, que a regulação busca corrigir, são decorrentes basicamente de três 

tipos de falhas de mercado: (i) externalidades não incorporadas ao preço dos produtos ou 

serviços, ou seja, o preço pago pelo consumo de um produto ou serviço não reflete 

integralmente o custo de produzi-lo ou o benefício para a sociedade; (ii) assimetria de 

informação, quando os agentes que realizam uma transação têm níveis de informação diferentes 

sobre o produto ou serviço objeto da transação; a assimetria também ocorre entre agente 

regulador e regulado; ou (iii) quando há poder de mercado por uma ou mais empresas por 

ausência de competição, sendo o poder de mercado caracterizado pela “habilidade de fixar seu 

preço acima do custo marginal”128 o que resulta em ineficiência alocativa, ou seja, a 

oferta/consumo dos bens é inferior à quantidade que maximiza o bem estar social.  

No segmento de distribuição de gás podem ocorrer todos os três tipos de falhas. 

Podemos exemplificar como externalidade positiva do uso do gás natural canalizado em 

unidades residenciais, comerciais e veículos automotivos, a redução da circulação, nos grandes 

centros urbanos, de veículos para distribuição do GLP – gás liquefeito do petróleo ou gás de 

botijão, e a redução de veículos para distribuição de combustíveis líquidos de uso veicular. 

Pode ocorrer assimetria de informação entre a agência reguladora e a concessionária, 

característica presente nos serviços públicos concedidos em geral. Conforme ressaltado por 

Pinheiro e Saddi, o desconhecimento em profundidade dos custos do concessionário pelo 

regulador dificulta a avaliação dos limites para redução de tarifas sem prejuízo da qualidade da 

 
125 PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI Jairo. Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2005. p.255 
126 De forma simplificada, o excedente do consumidor corresponde à diferença entre o montante que o consumidor 
estaria disposto a pagar por determinada quantidade de um bem e o montante que ele efetivamente paga. 
Ibid. p. 257 
127  Ibid. p. 257-258 
128  Ibid. p.262 
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prestação do serviço ou do lucro da empresa, bem como dificulta a avaliação do esforço da 

concessionária na gestão eficiente dos custos de produção.129  

Adicionalmente, no segmento há potencial para a concessionária exercer poder de 

mercado em função da ausência de competição, cabendo ao regulador impedir que a empresa o 

exerça. A existência de um monopólio natural decorre de economia de escala, em que elevados 

investimentos na rede têm de ser efetuados para a prestação do serviço, bem como há economia 

de escopo, tema que será aprofundado mais adiante.  

No segmento de distribuição a minimização do custo de produção é alcançada com a 

presença de apenas uma empresa no mercado uma vez que a duplicação da rede, visando a 

promoção da competição, aumentaria o custo do investimento a ser amortizado e seria 

socialmente ineficiente. No entendimento de Nester, “a grande vantagem, sob a ótica 

econômica, está na economia de grande escala praticada pelo detentor da infraestrutura: quanto 

maior a produção por uma única empresa, menor o custo unitário médio do produto”130, uma 

vez que este corresponde ao custo total dividido pelo número de unidades produzidas.  O autor 

ressalta que o consumidor pode tirar proveito da redução dos custos fixos do monopolista 

natural resultante dos retornos crescentes de escala proporcionados pela prestação de serviços 

em rede, desde que tais ganhos lhe sejam repassados; e que, nesses mercados, a implantação de 

um regime de livre concorrência resultaria em aumento de preço para o consumidor.  Entretanto, 

como não há estímulos para a busca por eficiência econômica comparativamente a mercados 

competitivos, “surge então a necessidade da regulação governamental com o objetivo de 

estabelecer mecanismos que incentivem tais setores a adotarem um comportamento semelhante 

ao de um ambiente competitivo”.131  

Segundo Pinheiro e Saddi, o regulador enfrenta o desafio de fixar o preço que leva a 

uma quantidade de oferta/consumo do produto que maximiza o bem-estar social, sendo a 

primeira melhor solução, como usado no jargão econômico, a fixação do preço igual ao custo 

marginal.132  A questão é que o custo marginal é inferior ao custo médio, ou seja, não abrange 

a amortização dos custos fixos e a remuneração do capital investido quando há retornos 

crescentes de escala, e, caso fosse adotada a primeira melhor solução, a empresa teria prejuízo 

 
129  Ibid. p.260 
130  NESTER, Alexandre Wagner. Regulação e Concorrência (compartilhamento de infraestruturas de 
redes). São Paulo: Dialética, 2006. p. 42  
131  Ibid. p. 44     
132 PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI Jairo. Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2005.  p. 266  
 Conforme explicado pelos autores, custo marginal corresponde a variação no custo total quando se aumenta a 
produção de uma unidade; enquanto que o custo médio é o custo por unidade produzida, obtido a partir da 
divisão do custo total pela quantidade produzida. Ibid. p.75  
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por não conseguir recuperar seus custos totais, não havendo incentivo para investimento em 

infraestrutura.  

Os autores mencionam que, em muitos casos, a solução adotada é a realização do 

investimento na infraestrutura pelo Estado, que dessa forma assume o custo de capital, e 

concede a operação e manutenção da infraestrutura (rodovias, ferrovias, etc) para empresas 

privadas, mediante fixação de tarifas que cubram apenas os custos operacionais. Quando são 

necessários investimentos novos ou adicionais na infraestrutura existente e o Estado não tem 

condições econômicas para realizá-la, a segunda melhor solução, segundo os autores, “é fixar 

o preço de forma a maximizar o bem-estar social, sujeito à restrição de que a empresa não tenha 

prejuízo”.  “No caso de uma empresa que produza apenas um produto, esse resultado é obtido 

ao igualar o preço ao custo médio, sempre incluindo a remuneração do capital investido.”133   

Isto porque a primeira melhor solução, correspondente à fixação do preço igual ao custo 

marginal, não garante o equilíbrio econômico-financeiro do setor.   

No segmento em análise, os reguladores adotam a segunda melhor solução na fixação 

das tarifas das distribuidoras de forma a abranger a amortização dos custos fixos e a 

remuneração do capital investido na determinação da margem máxima de distribuição ou 

receita máxima de distribuição.  

Segundo Prade, os processos de reajuste e revisão tarifários das distribuidoras de gás 

são bastante transparentes até esta etapa, porém não há clareza na metodologia utilizada para 

fixação das margens entre diferentes segmentos e faixas de consumo.134 

No entendimento de Pinheiro e Saddi, após a apuração dos custos totais que devem ser 

repassados nas tarifas de forma a satisfazer à condição de lucro econômico zero, “a principal 

dificuldade é alocar custos comuns à produção de bens e serviços diferentes” 135, tomando como 

exemplo o investimento nos trilhos de malhas ferroviárias utilizadas tanto para o transporte de 

carga como para o transporte de passageiros. Segundo os autores essa alocação envolve algum 

tipo de arbítrio e pode envolver a deliberada introdução de “subsídios cruzados na estrutura de 

preços relativos, para proteger certos grupos de consumidores ou incentivar determinadas 

atividades.”136  

 
133 Ibid. p. 268 
134  PRADE, Yanna Clara; ALMEIDA, Edmar de; SOARES, Gustavo; Margens de distribuição do gás natural 
no Brasil: uma análise comparativa do caso brasileiro. 
Disponível em:< https://infopetro.wordpress.com/category/gas-natural/> 
135 Conforme explicação dos autores Castellar e Saddi: Lucro econômico, diferentemente de lucro contábil, é o 
que leva em conta o custo de oportunidade do retorno sobre o investimento da empresa, sendo custo de 
oportunidade definido como o retorno que seria obtido caso esse fosse aplicado em outro empreendimento. Op. 
cit.p.271 
136 Id. 
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Essa é uma das questões centrais nas discussões sobre as tarifas dos grandes 

consumidores de gás e a liberação ou não do by pass físico, como ficou evidenciado nos debates 

por ocasião da desregulamentação do mercado norte americano de gás e nas discussões do 

subgrupo de distribuição do “Gás para Crescer”. 

Com relação à introdução de um ambiente concorrencial em mercados com estrutura de 

monopólios naturais, Nester destaca que a concorrência pode ser introduzida pelo uso 

compartilhado da infraestrutura por concorrentes, o que requer, nas palavras do autor, “uma 

intensa regulação estatal destinada a garantir as condições fundamentais do regime competitivo 

entre os concorrentes”137.  Quando os serviços dependem do uso de redes de infraestrutura é 

necessário realizar a desagregação vertical das atividades desenvolvidas através do unbundling, 

ou seja, a separação das atividades potencialmente competitivas das não competitivas, caso o 

regulador decida introduzir a competição nas primeiras.  

Conforme Pinheiro e Saddi, as redes constituem insumos indispensáveis para que as 

empresas nos segmentos competitivos possam prover seus serviços, sendo denominadas de 

instalações essenciais ou gargalos, "essential facilities” ou bottlenecks, respectivamente.138   

No segmento de distribuição, a instituição da categoria de consumidores livres e o 

provimento a estes de serviço de movimentação do gás pelas distribuidoras, denominado de by 

pass comercial, é um caso típico de desagregação de atividades: a de comercialização do gás, 

potencialmente competitiva, da atividade de gestão da infraestrutura da rede e da movimentação 

de gás.  

Nester destaca que, além da introdução de um regime concorrencial nas atividades 

potencialmente competitivas, o unbundling possibilita a aplicação de regimes jurídicos distintos 

às atividades. No caso das atividades potencialmente competitivas, o papel do regulador é o de 

“recriar o mercado”, defender a liberdade de entrada no mercado, de acesso à rede, de 

contratação e formação competitiva de preços e de retorno sobre os investimentos realizados, 

modelo denominado de concorrência regulada. O exercício dessas atividades passa a depender 

de autorização e não mais de concessão.139 O autor ressalta, porém, que a implantação de um 

regime concorrencial eficiente não é possível quando a atividade está sujeita a obrigações de 

 
137  NESTER, Alexandre Wagner. Regulação e Concorrência (compartilhamento de infraestruturas de 
redes). São Paulo: Dialética, 2006. p.44 
138 PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI Jairo. Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2005. p. 275-276 
139 Op.Cit. p. 58 
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serviços públicos ou a obrigações de serviço universal ou em razão da existência de monopólio 

natural.140 

Com relação às barreiras de entrada às instalações caracterizadas como "bottlenecks" or 

"essential facilities”, a teoria defende esforços regulatórios para sua redução.  Conforme 

MacAvoy, Spulber e Stangle,  Stigler define barreiras de entrada como custos a serem 

incorridos pelo novo entrante que não precisam ser incorridos pelos agentes que já atuam no 

mercado.141 A principal barreira refere-se aos investimentos específicos e irreversíveis em 

capacidade necessários à entrada do novo agente que deve levar em conta a possibilidade de 

recuperação desses custos na sua decisão de investir, enquanto que o incumbente, que já 

realizou o investimento, pode pautar suas decisões futuras sobre receitas e custos operacionais 

projetados e não levar em conta os custos afundados.  

Outra possível barreira refere-se aos critérios estabelecidos pelo regulador para autorizar 

a entrada, como por exemplo, exigir que os novos entrantes apresentem contratos que cubram 

100% dos custos de capacidade de forma a endereçar o problema dos riscos associados à 

recuperação de custos. Contratos de longo prazo são usualmente utilizados para endereçar o 

problema desse tipo de riscos, tanto em mercados competitivos quanto regulados, pois o risco 

passa a ser dividido com os clientes.142 

Por outro lado, na abertura de mercados à concorrência, Nester alerta para a importância 

de ser evitada a prática de cherry picking ou cream skimming, que, na essência, é a escolha da 

melhor parte do mercado. Na hipótese em que os novos entrantes sejam desonerados dos custos 

fixos arcados pelo incumbente, poderá haver apropriação da melhor fatia de mercado em função 

da concorrência em condições não isonômicas.143  

 

 

2.5  Economia de escopo e metodologia para análise de propostas de by pass físico 

 

 

 
140 Ibid. p.55 
141 MAcAVOY, Paul W.; SPULBER, Daniel F.; STANGLE, Bruce E. Is Competitive Entry Free - Bypass and 
Partial Deregulation in Natural Gas Markets, Yale Journal on Regulation, v.6,1989. p. 221-222 
142 Id 
143NESTER, Alexandre Wagner. Regulação e Concorrência (compartilhamento de infraestruturas de 
redes). São Paulo: Dialética, 2006. p. 222-223  
Tradução literal de cherry picking ou cream skimming é colher a cereja ou separar a nata, significa separar a 
melhor parte para si. 
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No entendimento de MacAvoy, Spullber, e Stangler, mercados parcialmente 

desregulados, em que medidas são tomadas para remoção de barreiras à entrada enquanto o 

incumbente permanece sujeito a controles de preços bem como a outras restrições regulatórias, 

não oferecem iguais oportunidades a todos os agentes e podem resultar em custos sociais muito 

altos.  Em economias de mercado, a competição entre firmas é a base para uma alocação 

eficiente; a competição leva à precificação eficiente, produtos de qualidade e inovações 

tecnológicas, porém a desregulação parcial pode levar a resultados menos eficientes do que os 

obtidos em mercados totalmente regulados.144   

Na teoria econômica o critério geralmente utilizado para avaliar alternativas de 

mudanças regulatórias é a aplicação do “Ótimo de Pareto”, ou seja, uma determinada alocação 

de recursos é um Ótimo de Pareto se não há uma outra alocação de recursos que melhora a 

situação de um ou mais indivíduos sem piorar a situação individual de outro indivíduo. Se uma 

dada alocação de recursos for Pareto ótima, não haverá mudanças em políticas regulatórias que 

promovam benefícios para um grupo de consumidores em detrimento de outros. No 

entendimento dos autores, porém, nem todas as opções regulatórias podem ser analisadas sob 

esse prisma pois os beneficiários das políticas variam de uma opção para outra e por isso é 

recomendável a comparação dos benefícios líquidos. No caso do by pass, o regulador deve 

avaliar se haverá duplicação de instalações e se o custo será maior ou menor após o by pass, 

sem levar em conta os custos afundados, ou seja, o investimento já efetuado pelo incumbente. 

Eles recomendam o seguinte teste para essa avaliação que não leva em conta os custos 

afundados do incumbente mas sim a projeção de custos; ou seja, deve-se comparar os custos 

projetados com e sem o by pass, em que: (i) os custos com o by pass correspondem à soma das 

seguintes parcelas: (a) custo variável do incumbente para atender os consumidores 

remanescentes após o by pass + (b) custos de capital e operacional do novo entrante (em valor 

presente);  (ii)  os custos sem o by pass correspondem aos custos variáveis145 do incumbente 

para atender as demandas de ambas as classes de clientes (em valor presente).  

 Se o custo com o by pass for inferior, então o by pass é eficiente e deve ser autorizado; 

sendo o teste é válido ainda que o novo entrante não tenha que fazer investimentos.    

 
144 Op cit. p.232-233 
145  Os autores definem “custos variáveis” como sendo custos operacionais anuais para a manutenção de uma 
determinada capacidade de produção; ou seja, são os custos que não correspondem aos investimentos em 
instalações. Ibid p. 234-235 
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Na essência se o custo de atender cada classe de cliente separadamente for superior ao 

custo de atender a todas as classes de forma conjunta estamos na presença economia de escopo 

e não é eficiente permitir o by pass. As diferentes classes de consumidores dos serviços de 

distribuição podem ser equiparadas a mais de um produto, verificando-se, no caso, economia 

de escopo na prestação do serviço de distribuição a mais de uma classe de clientes. 

De acordo com Kenneth Train, “economias de escopo são reputadas existentes se uma 

dada quantia de um ou mais bens pode ser produzida por uma empresa a um custo total menor 

do que se cada bem fosse produzido separadamente por empresas diferentes.”146 Economias de 

escala e de escopo podem coexistir ou não.  

No entendimento de MacAvoy, Spullber, e Stangler, na presença de economia de 

escopo, quando há a perda de uma parte do mercado pelo incumbente, este tem três alternativas: 

redução do lucro, redução de custos, ou aumento de tarifa para os consumidores remanescentes, 

sem melhoria no serviço de distribuição147.  

Caso haja redução na rentabilidade do setor e, consequentemente, no retorno sobre o 

investimento efetuado, a confiança do investidor diminui e o aumento do risco para o investidor 

poderá resultar em maiores custos de capital para financiar novos investimentos em expansão 

da malha e refletir na viabilidade econômica de novos projetos. Alternativamente, o incumbente 

pode tentar reduzir custos operacionais visando manter o nível de retorno anterior ao by pass, 

porém os autores alertam que, caso o concessionário esteja operando muito próximo do ponto 

em que qualquer redução nas receitas o levará a incorrer em perdas, é mais provável que haja 

uma redução na qualidade do serviço.  Caso não haja redução de custos e da qualidade do 

serviço prestado e/ou redução da rentabilidade do incumbente, os consumidores remanescentes 

irão inevitavelmente suportar aumento de tarifas após o by pass, em decorrência da redução da 

economia de escopo e da necessidade de cobertura dos custos comuns. Os consumidores 

remanescentes terão que absorver a diferença entre: (a) as receitas antes auferidas com os 

consumidores que passaram a ser atendidos pelo by pass e, (b) o custo incremental de atender 

estes consumidores.  

Eles admitem que é possível que o by pass gere benefícios positivos para ambas as 

classes de consumidores e seja eficiente, quando, por exemplo, for requerida a expansão de 

capacidade do sistema de distribuição para atendimento à demanda projetada, mas ainda assim 

deve ser avaliado caso-a-caso.  

 
146 Train, Kenneth E. Optimal Regulation: Economic Theory of Natural Monopoly. Cambridge and London: 
the Mit. 1991 apud Nester  Op. cit. p. 41 
147 Op.cit. p. 236 
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Adicionalmente, MacAvoy, Spullber, e Stangler propõem uma avaliação dos efeitos do 

by pass sobre o bem-estar dos consumidores através da quantificação do excedente do 

consumidor; para tal é necessária a comparação da estrutura tarifária antes e depois do by pass. 

Quando a estrutura tarifária após o by pass não leva a uma melhora no bem-estar 

comparativamente à estrutura tarifária anterior, o by pass não se justifica. No entendimento do 

autor, caso a estrutura tarifária anterior ao by pass seja decorrente de uma política regulatória 

deliberada para atingir certos objetivos sociais e não simplesmente resultado arbitrário do 

processo regulatório, o by pass terá um impacto negativo no bem-estar social.148  

Eles defendem que a análise de propostas de by pass seja feita caso a caso e que os testes 

propostos integrem o processo de avaliação, embora reconheçam os custos regulatórios e de 

transação associados a essa análise. 

Adicionalmente, eles apresentam a aplicação dos testes propostos sobre dois casos 

concretos de proposta de by pass, apresentados à FERC, para construção de dois gasodutos 

interestaduais para transporte de gás para injeção em campos de petróleo, técnica usada para 

aumento da recuperação do óleo do reservatório.149 Nestes casos, as concessionárias estaduais 

de gás informaram à FERC que dispunham de capacidade instalada para atendimento aos 

clientes.  

O teste consistiu na comparação dos custos operacionais e de investimento dos 

proponentes com os custos operacionais variáveis incrementais dos incumbentes para prestação 

do serviço, e o resultado apontou um significativo aumento nos custos totais indicando que não 

havia eficiência no by pass segundo a ótica econômica.  

Os proponentes contra argumentaram que a análise correta deveria levar em conta os 

benefícios advindos do by pass. Porém, na visão dos autores, nesse caso o by pass não produz 

ganhos econômicos uma vez que ocorre apenas a transferência de recursos de uma classe de 

consumidores de gás para outra, não refletindo em benefícios para os consumidores finais da 

indústria que teria redução no custo do gás.  Ou seja, a redução de custos da produção de 

petróleo desses campos não iria repercutir nos preços de mercado do petróleo, que é uma 

commodity. Além disso, ele chama atenção para o fato de que o consumidor final a ser 

eventualmente beneficiado paga ao novo entrante pelo ramal dedicado, mas não paga à 

distribuidora local pelo serviço de “standby” ou backup.   

 

 
148 Ibid. 244-247 
149 Ibid. 240 
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2.6  Possíveis impactos do by pass físico no segmento de distribuição no Brasil 

 

 

Por todo o exposto, as pesquisas indicam os seguintes possíveis efeitos do by pass físico 

para o segmento de distribuição no Brasil: (i) aumento de tarifas para os consumidores 

remanescentes; (ii) possível comprometimento do retorno dos investimentos já efetuados; e (iii) 

possível comprometimento da expansão da rede. 

Com relação ao impacto para os clientes remanescentes, a ABEGAS apresentou, em 

abril de 2019, no Seminário sobre o Novo Mercado de gás natural150, coordenado pelo MME, 

as seguintes estimativas dos impactos do by pass físico: 

(i) na área de concessão da Comgás (SP), 1,8 milhão de consumidores teriam sua 

tarifa elevada em 193% para beneficiar apenas 161 consumidores com consumo 

médio de 300 mil m³ por dia; e 

(ii) na área de concessão da Naturgy (marca adotada pela Gas Natural Fenosa, 

holding da Ceg e Ceg Rio no Rio de Janeiro), 1 milhão de consumidores teriam 

sua tarifa elevada em 140% para beneficiar apenas 17 consumidores. 

Segundo a ABEGAS essas estimativas correspondem a uma redução de 15% na tarifa 

para os clientes que efetuassem o by pass.   

Com base nessas informações constata-se que há perspectiva de impacto significativo 

sobre os consumidores remanescentes caso o by pass físico seja autorizado.  

De acordo com Floriano Marques151, um estudo efetuado em 2001 por uma 

concessionária de distribuição de gás do estado de São Paulo, cujos consumidores industriais 

respondiam por 90% dos volumes comercializados, na hipótese de dois consumidores 

industriais, num percurso de 100 km de rede, se conectarem à rede de transporte, deixando de 

contribuir para os custos fixos da rede de distribuição, o impacto, na época, seria de 25% na 

margem dos demais consumidores. Se o by pass não oneroso152 se generalizasse, o benefício 

 
150 Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado. Apresentação da ABEGAS em 
Seminário sobre Novo Mercado de Gás realizado em 29/04/2019 coordenado pelo MME. p.7  Disponível em: 
<www.mme.gov.br/documents/10584/135689001/04+-+Apresentac_a_o+ABEGA_S+-+Semina_rio+MME+-
+VF+Augusto+Salomon.pdf/945bfa4e-dc30-49ed-9788-03835683c586>  Acesso em: 03/05/2019   
151 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Universalização de Serviços Públicos e Competição – o caso da 
distribuição de gás natural.  Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 223, p. 149, jan./mar. 2001. 
152 Por by pass não oneroso, o autor refere-se àquele que não mais contribui com os custos fixos comuns da malha 
de distribuição. 
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seria apropriado por uns poucos consumidores industriais em detrimento de outros segmentos 

inteiros, inclusive consumidores industriais e comerciais que, por inviabilidade física e/ou 

econômica, não pudessem se conectar à rede de transporte.   Ou seja, consumidores industriais 

e comerciais que, em função da distância da malha de transporte ou em função de escala, não 

pudessem se conectar à rede de transporte seriam prejudicados, cenário que sofreu pouca 

alteração desde o período dessa análise até os dias de hoje. 

O mencionado autor defende que “a introdução da competição, se não observar 

mecanismos de transição e gradação, oferece risco de comprometimento do próprio caráter 

público da utilidade.”153   Pode pôr em risco a perenidade da disponibilização da utilidade e 

comprometer aspectos da política pública para o setor específico, como por exemplo, ampliar 

a base de consumidores da utilidade.  

A regulação não deve se pautar apenas por corrigir imperfeições do mercado ou por 

critérios de eficiência econômica, mas deverá cuidar dos interesses da sociedade que não se 

limitam apenas à redução de custos e à livre opção pelos usuários.  A regulação deve cuidar 

para que a atividade desmonopolizada continue sendo oferecida de forma generalizada e 

ampliada, para que ela alcance parcela crescente da sociedade, de forma que não apenas os 

consumidores atuais continuem sendo beneficiados, mas também os consumidores 

potenciais154.  Ou seja, deve-se buscar um equilíbrio entre medidas visando à competição e à 

preservação da estrutura de produção anterior à abertura do mercado. 

O autor propõe que, para se chegar a um equilíbrio e evitar que um objetivo, no caso a 

plena competição, inviabilize outros, se identifique o consumidor destinatário do benefício 

gerado pela maior competição e se verifique se a abertura da atividade à competição possibilita 

que os novos entrantes se apropriem da parcela mais interessante do mercado, sem benefício 

para os demais consumidores efetivos ou potenciais155.   

Essa recomendação encontra-se em linha com as propostas apresentadas nos debates 

acerca do tema, nos EUA, por ocasião da abertura do mercado de gás na década de 80. 

Com relação ao possível comprometimento do retorno sobre os investimentos já 

efetuados, a ARSESP, em documento colocado em consulta pública sobre “Metodologia e 

Critérios para Determinação da Base de Remuneração Regulatória dos Ativos dos Serviços de 

Saneamento Básico”, defende o dever do Regulador de assegurar que a remuneração da 

 
153 Ibid. p. 136 
154 Ibid. p. 137 
155 Ibid. p. 140 
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atividade regulada seja adequada à realização dos investimentos necessários e alerta para o fato 

de que a incerteza acerca do retorno dos investimentos aumenta o custo de capital, in verbis:  

 

o regulador deve assegurar que a atividade regulada está apta a financiar os 
investimentos necessários. Na prática, significa que os investidores devem ter uma 
garantia razoável de que os investimentos realizados trarão retornos compatíveis. O 
custo do capital cresce na medida em que aumenta o risco de que isso não ocorra. 
Qualquer incerteza nesse campo pode resultar no adiamento de investimentos, o que 
traria prejuízos ao setor e aos consumidores.156 

 

Com relação ao comprometimento da continuidade de expansão das redes de 

distribuição, cabe destacar que a expansão das redes na atualidade é feita com recursos gerados 

pela remuneração dos serviços prestados pelas distribuidoras, não contando com investimentos 

públicos. Pode ser alegado que há sim recursos públicos sendo investidos, pois a expansão da 

rede é feita com reinvestimento de parte dos lucros auferidos pelas distribuidoras, que em sua 

maior parte contam com participação acionária dos Estados, ainda que minoritária.  Mas ainda 

assim, a origem dos recursos, em sua totalidade ou na maior parte dos casos, decorre da 

remuneração da própria atividade, o que pode acabar sendo comprometido a depender da 

política tarifária para o by pass.   

A admissão do by pass físico poderá comprometer a ampliação das redes de distribuição, 

dada a grande concentração do consumo de gás nos segmentos industrial e de geração 

termoelétrica, que totalizaram em média 80% do consumo total do gás fornecido pelas 

distribuidoras no período 2012 a 2018. Uma vez que um pequeno número de clientes, cerca de 

0,1% do total, responde por cerca de 80% ou mais do consumo no País, ainda que apenas uma 

pequena parte dos atuais consumidores efetuem o by pass e deixem de contribuir com os custos 

fixos da malha, o impacto será muito relevante não apenas no que se refere ao aumento das 

tarifas para os consumidores remanescentes e/ou à amortização e retorno dos investimentos já 

efetuados, mas principalmente para geração de recursos a serem aplicados na expansão da 

malha.   

Além disso, quanto maior o volume movimentado, menores as tarifas unitárias e maior 

a tendência de ampliação da base de consumidores devido a economia de escala das redes de 

distribuição.  A amortização de custos fixos por uma base maior de consumo abre espaço para 

 
156 ARSESP – Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo. Minuta de NOTA 
TÉCNICA para consulta pública: Metodologia e Critérios para Determinação da Base de Remuneração 
Regulatória dos Ativos dos Serviços de Saneamento Básico prestados pela Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo – Sabesp. Disponível em:  
<http://www.arsesp.sp.gov.br/BancoDadosAudienciasPublicasArquivos/Nota_Tecnica.pdf>  Acesso em: 
10/05/2019 
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expansão das redes. A perda de volume movimentado na rede, além do aumento da tarifa em 

decorrência da menor base para diluição dos custos dos investimentos já efetuados, limita a 

expansão das redes em função de aumentos nas tarifas que a amortização de novos 

investimentos, caso efetuados, provoca.   

O concessionário deve pautar suas decisões de investimento na prudência, uma vez que 

novos investimentos aumentam a base de ativos a serem remunerados, refletindo nos preços 

dos serviços prestados já que é sobre esta base que será determinado o retorno sobre o capital 

investido pela concessionária. Por esse motivo a concessionária não deve fazer investimentos 

excessivos, acima do que seria adequado em termos de absorção dos custos dos novos 

investimentos na tarifa, nem tampouco insuficientes.   

Em resumo, a redução do volume de gás movimentado no sistema de distribuição, 

decorrente do by pass físico, leva ao aumento das tarifas para os usuários remanescentes, o que 

estimula esses usuários a procurar combustíveis substitutos ou até mesmo outros modais, 

reduzindo ainda mais o volume de gás movimentado na rede e levando a um aumento ainda 

maior das tarifas e o comprometimento da expansão da rede.  

Em apresentação na audiência pública na Comissão de Minas e Energia da Câmara, 

realizada em agosto do ano corrente, a ABEGAS afirma que “a única forma de reduzir a tarifa 

de gás natural, garantindo um mercado de gás natural sadio, é aumentando as vendas e para 

isso é necessário fazer investimentos”.157 

Pinto Jr. et al. alertam para a necessidade de conciliação dos objetivos de estímulo à 

concorrência e a manutenção dos investimentos das distribuidoras para expansão da malha: 

  

Assim, se por um lado a abertura do mercado final tem o potencial de aumentar a 
eficiência dos serviços prestados e de reduzir o preço do gás ao intensificar a 
concorrência, por outro, a possível redução das receitas das empresas distribuidoras 
pode comprometer o ritmo de investimento em expansão da rede de distribuição. Nesse 
contexto, a conciliação dos objetivos de estímulo à concorrência e crescimento da malha 
de distribuição exige que a abertura do mercado final seja acompanhada pela adoção de 
outros mecanismos regulatórios que garantam a manutenção dos investimentos das 
empresas distribuidoras.158 
 

 
157 Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado. Apresentação da ABEGAS em 
Audiência Pública realizada no dia 27/08/2019 na Comissão de Minas e Energia. PL 6407/13 – Lei do Gás. p. 8    
Em:  <https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cme/audiencias-
publicas/2019/27-08-2019-lei-do-gas/5_%20ABEGAS%20-%20Marcelo%20Mendonca.pdf> 
Acesso em: 20/09/2019  
158  PINTO JR., Helder Queiroz (Org) et.al. Economia da Energia: fundamentos econômicos, evolução 
histórica e organização industrial. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. p.297 
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Neste cenário, as alternativas para continuidade da expansão das malhas de distribuição 

pelas próprias distribuidoras seriam: (i) através do uso de recursos públicos; ou (ii) de novos 

recursos privados, que não a geração de caixa do próprio segmento.  

Estudo recente, elaborado pela Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da 

Presidência da República, sobre os desafios para atração de investimentos privados visando 

suprir a necessidade de expansão da infraestrutura no País, indica que serão necessários cerca 

de 8,7 trilhões de reais, entre 2018 e 2038, em investimentos159.  Conforme já amplamente 

divulgado, há grande limitação na capacidade de investimento por parte do Estado brasileiro e 

há necessidade de grande volume de recursos novos para investimentos em infraestrutura no 

País.  Dessa forma, levar o segmento de distribuição a competir por novos recursos para sua 

expansão, considerando a necessidade que outros setores da economia brasileira têm de atração 

de capitais para realização de significativos investimentos em infraestrutura, não se mostra uma 

boa alternativa. Além disso, novos recursos para investimentos em infraestrutura requerem 

segurança jurídica e respeito aos contratos, tema que será abordado no item 3.7. 

  

 
159  BRASIL. Presidência da República / Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos.  Desafios ao aumento do 
investimento privado em infraestrutura no Brasil. Relatório de Conjuntura nº 5  
 Disponível em: <http://www.secretariageral.gov.br/estrutura/secretaria_de_assuntos_estrategicos/publicacoes-e-
analise/relatorio-de-
conjuntura/desafios_ao_aumento_do_investimento_privado_em_infraestrutura_no_brasil.pdf> Acesso em 
3/05/2019 
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3.  INICIATIVAS PARA PROMOÇÃO DE MUDANÇAS ESTRUTURAIS NO 

MERCADO DE GÁS NATURAL NO BRASIL  

 

 

3.1  Programa “Gás para Crescer”:  contexto que motivou a iniciativa para revisão do 

marco regulatório para o setor de gás natural  

 

 

Em junho de 2016 o Ministério de Minas e Energia iniciou um programa denominado 

Gás para Crescer160 visando discussão ampla com a sociedade, mediante colocação, em consulta 

pública, de propostas para aprimoramento do arcabouço normativo do setor de gás, tendo em 

vista a redução da participação da Petrobras nesse setor. 

A motivação da revisão do marco regulatório fundamenta-se em fatores internos e 

fatores externos. No contexto interno destacam-se: (i) o movimento do principal agente 

dominante da indústria de gás natural, a Petrobras S. A., de alienação de ativos da cadeia gás 

natural transferindo-os à inciativa privada e a redução gradual de sua participação relativa na 

oferta de gás natural; (ii) o aumento da oferta de gás natural no mercado interno oriunda dos 

campos do pré-sal161 e o concomitante aumento da participação relativa de novos produtores de 

gás, parceiros ou não da Petrobras, inclusive da própria União que passará a ser titular de 

significativa parcela de gás produzido nos campos explorados sob o regime de partilha de 

produção162; e (iii) o esgotamento de oportunidades de aproveitamento de grandes potenciais 

 
160 BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Gás para Crescer. Disponível em : 
<http://www.mme.gov.br/web/guest/gas-para-crescer> Acesso em 5/11/2018 
161 Conforme explicação sobre a origem do petróleo e gás do pré-sal no sítio da Pré-Sal Petróleo S.A.: “O pré-sal 
é uma sequência de rochas sedimentares formadas há mais de 100 milhões de anos com a separação do antigo 
continente Gondwana nos atuais continentes sul-americano e africano.   Entre os dois atuais continentes foram 
formadas grandes depressões, que deram origem a grandes lagos. Nas regiões mais profundas destes lagos 
acumularam-se grandes quantidades de matéria orgânica oriundas, principalmente, de algas microscópicas. 
Esta matéria orgânica, misturada a sedimentos, formou as rochas geradoras de óleo e gás do pré-sal. Após um 
processo que envolve altas temperaturas e pressões, a matéria orgânica transformou-se em óleo e gás, em um 
processo denominado geração.”   
Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A.  -  Pré-sal Petróleo S.A.  -  PPSA  
Disponível em: <http://www.presalpetroleo.gov.br/ppsa/o-pre-sal/caracteristicas>  Acesso em 26/12/2018 
162  Conforme explicação no sitio da ANP: no regime de partilha de produção, o excedente em óleo é partilhado 
entre o consórcio que explora a área e a União e ele equivale ao valor total da produção deduzido dos custos 
necessários à operação. Este regime se aplica para áreas localizadas no polígono do pré-sal e outras consideradas 
estratégicas.  
BRASIL. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Os regimes de concessão e de partilha. 
Disponível em: <http://rodadas.anp.gov.br/pt/entenda-as-rodadas/os-regimes-de-concessao-e-de-partilha> Acesso 
em: 26/12/2018 
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hídricos aliado à característica de variabilidade do nível de produção e intermitência da 

produção de energia de fontes renováveis, o que aumenta a necessidade de oferta de capacidade 

de geração termoelétrica à gás natural.   

No contexto externo destacam-se a introdução em grande escala de novas tecnologias 

como a liquefação do gás natural de forma a viabilizar seu transporte por navios até os mercados 

consumidores, conjugada ao aumento da oferta mundial, propiciando maior liquidez ao 

mercado mundial de gás e abrindo a oportunidade de importação de gás a preços competitivos 

de forma atender a flexibilidade requerida pela demanda, principalmente para geração 

termoelétrica. 

No contexto interno antevê-se o aumento da participação relativa de outros produtores 

de gás no Brasil, o que possibilitará a dinamização do mercado de gás natural, em paralelo ao 

aumento de sua demanda para geração de energia, com característica intermitente, tendo como 

consequência variações significativas no nível de demanda de gás. No contexto externo, o 

desenvolvimento de tecnologias possibilita o transporte marítimo e, por conseguinte, a 

comercialização em nível mundial e não apenas regional do gás natural.   

Da leitura do documento da mencionada consulta pública163 depreende-se que a 

finalidade da revisão do marco regulatório é a garantia da segurança energética relacionada ao 

suprimento de gás natural ao mercado e, ao mesmo tempo, a promoção de maior 

competitividade, de forma que a indústria do gás natural favoreça o crescimento econômico 

nacional. 

Além da revisão do marco regulatório, o Governo propôs um conjunto de ações 

identificadas como necessárias para atingir os objetivos citados, tais como: aperfeiçoamento da 

estrutura tributária, principalmente do ICMS164, imposto de competência estadual incidente 

praticamente sobre toda a cadeia do gás natural; fortalecimento da governança do setor; 

realinhamento do planejamento setorial do gás natural e do setor elétrico, etc.   

 
163  BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Gás para Crescer - Diretrizes Estratégicas – versão beta – 
out/2016 Disponível em:  
<http://www.mme.gov.br/documents/10584/68554124/0.Gás+para+Crescer_+Dretrizes.pdf/ab2279e3-f47b-
4d9d-a770-2f38c0e59a54> Acesso em 5/11/2018 
164 ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 
de Comunicação 
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Para desenvolvimento do programa, o MME constituiu frentes de trabalho165 relativas 

aos temas objeto da discussão, coordenadas por um núcleo formado pela ANP e EPE, além do 

MME, com ampla participação dos agentes que representam os diversos segmentos da indústria 

do gás natural. Por meio da Resolução nº 10 de 14/12/2016, o Conselho Nacional de Política 

Energética (CNPE) criou o Comitê Técnico (CT) para o Desenvolvimento da Indústria do Gás 

Natural no Brasil com o objetivo de propor medidas que garantam a transição gradual e segura 

para a manutenção do adequado funcionamento do setor de gás natural e avaliar a possibilidade 

de aceleração da transição para um novo modelo de mercado de gás166.   

Considerando a complexidade do setor e a amplitude dos temas a serem discutidos, o 

Comitê Técnico decidiu atribuir à nove subcomitês técnicos a discussão aprofundada dos 

seguintes temas específicos: (i) Escoamento e Processamento de Gás Natural; (ii) Transporte e 

Estocagem de Gás; (iii) Distribuição; (iv) Comercialização; (v) Aperfeiçoamento da Estrutura 

Tributária do Setor de Gás Natural; (vi) Gás Natural como Matéria Prima; (vii) Aproveitamento 

do Gás Natural da União; (viii) Integração Setores Elétrico e Gás Natural; e (ix) Suprimento de 

Última Instância 

 
165 As dez frentes de trabalho são:  (1) comercialização de gás natural; (2) tarifação por entradas e saídas; (3) 
compartilhamento de infraestruturas essenciais (“essential facilities”); (4) estímulo à harmonização entre as 
regulações Estaduais e Federal; (5) incentivo ao desenvolvimento da demanda por gás natural; (6) harmonização 
entre o setor elétrico e o de gás natural; (7) gestão independente integrada do sistema de transporte e instalações 
de estocagem; (8) política de comercialização do gás natural da parcela da União nos contratos de Partilha; (9) 
desafios tributários; (10) apoio às negociações para contratação de gás boliviano e/ou outras alternativas. 
166 Conforme a Resolução 10 de 14/12/2016 do CNPE, o Presidente deste Conselho resolve:  
Art. 1o Estabelecer as diretrizes estratégicas para o desenho de novo mercado de gás natural no Brasil 
obedecendo às seguintes premissas:  
 I - adoção de boas práticas internacionais;  
 II - atração de investimentos;  
 III - diversidade de agentes;   
 IV - maior dinamismo e acesso à informação;  
 V - participação dos agentes do setor;  
 VI - promoção da competição na oferta de gás natural; e  
 VII - respeito aos contratos 
(...) 
Art. 3o Criar o Comitê Técnico para o Desenvolvimento da Indústria do Gás  Natural - CT-GN, com os objetivos 
de:  
 I - propor medidas que garantam a transição gradual e segura para a manutenção do adequado funcionamento do 
setor de gás natural no Brasil; e   
II - avaliar a possibilidade de aceleração da transição do modelo atual para o novo modelo de mercado de gás 
natural. 
 BRASIL. Conselho Nacional de Política Energética –CNPE. Resolução no 10, de 14 de dezembro de 2016. 
Disponível em: 
<http://www.mme.gov.br/documents/10584/3201726/Resolução_CNPE_10_Diretrizes_Gás_Para_Crescer.pdf/0
740d96d-f732-429d-8235-a683f701a23c>   Acesso em 5/11/2018;   
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A visão futura que se objetiva alcançar é “Um mercado de gás natural com diversidade 

de agentes, liquidez, competitividade, acesso à informação e boas práticas, e que contribua para 

o desenvolvimento do País.”167 O documento de Consulta Pública deixa claro que o objetivo da 

política pública para o gás natural é a proposição de um modelo que propicie o funcionamento 

eficiente do mercado, com preços sinalizando a escassez relativa do energético, e que os agentes 

atuem de forma coordenada. Para que haja a sinalização correta dos preços, deverá haver 

competição nas atividades potencialmente competitivas e o desenvolvimento de um mercado 

concorrencial atacadista:  

 

A diversidade de agentes na oferta e na demanda, com os sinais econômicos 
adequados para a atração de investimentos na produção, escoamento, processamento, 
estocagem, terminais de GNL e nas redes de transporte e distribuição contribuiria para 
o funcionamento eficiente do mercado.168 

 

O documento relaciona as seguintes diretrizes estratégicas, dentre outras: (i) 

implementação de medidas de estímulo à competição; (ii) reforçar a separação entre as 

atividades de carregamento169 e transporte; (iii) implantação de modelo de Gestão Independente 

e Integrada do Sistema de Transporte de GN, por um gestor independente que faça a 

coordenação entre os transportadores de forma eficiente e transparente, com menos custos de 

transação e garanta o acesso não discriminatório ao sistema de transporte; (iv) regulamentação 

de acesso de terceiros (não titulares das instalações) às instalações essenciais, como  as unidades 

de processamento de gás natural e os terminais de regaseificação; e (v) harmonização da 

regulação estadual para possibilitar a abertura do mercado, mediante aperfeiçoamento das 

estruturas de regulação e do marco regulatório nos Estados.  

 

 

3.2  Novo Mercado de Gás 

 
167 BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Disponível em:  <http://www.mme.gov.br/web/guest/visao>   
Acesso em 5/11/2018 
168 BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Disponível em:  <http://www.mme.gov.br/web/guest/consulta-
publica>  Acesso em 5/11/2018 
169 Conforme o inciso V do art. 2º da lei 11909; carregador é “o agente que utilize ou pretenda utilizar o serviço 
de movimentação de gás natural em gasoduto de transporte, mediante autorização da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP”; 
BRASIL. Lei nº11.909, de 4 de março de 2009. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11909.htm>  Acesso em: 5/05/2018. 



83 
 

 

 

Em 2019 iniciou-se novo mandato presidencial, com nova equipe de governo, sendo o 

assunto retomado com a emissão das Resoluções nº 4, de 09/04/2019170 e nº 16, em 

24/06/2019171, pelo CNPE, que deram base para o lançamento do Programa “Novo Mercado de 

Gás Natural”.  

A Resolução 4 institui o Comitê de Promoção da Concorrência do Mercado de Gás 

Natural no Brasil com competência para propor: (i) medidas de estímulo à concorrência no 

mercado de gás natural; (ii) recomendações de diretrizes e aperfeiçoamentos de políticas 

energéticas voltadas à promoção da livre concorrência no mercado de gás natural, ao CNPE; e 

(iii) ações para a promoção de boas práticas regulatórias, aos entes federativos. O Comitê é 

composto por membros do Ministério da Economia, ANP, CADE, e EPE, sob a gestão do 

MME, e suas proposições foram consolidadas na Nota Técnica “Propostas para o mercado 

brasileiro de gás natural”, de 10/06/2019172.    

Conforme divulgado na página do MME, o Comitê realizou mais de 40 reuniões, com 

participação de pelo menos 45 agentes de todos os segmentos da sociedade: indústria, academia, 

reguladores, representantes dos consumidores e representantes dos governos estaduais.173  

Foram recebidas 37 contribuições por escrito e conduzida uma Análise de Impacto Regulatório. 

A partir desse trabalho foi emitida a Resolução CNPE nº 16 de 2019, que propõe 

diretrizes e aperfeiçoamentos de políticas energéticas voltadas à promoção da livre 

concorrência no mercado de gás natural, bem como práticas regulatórias para o segmento de 

 
170 BRASIL. Conselho Nacional de Política Energética – CNPE.  Resolução nº 4, de 9 de abril de 2019. 
Disponível em:  
<http://www.mme.gov.br/documents/10584/126063519/Resolução_CNPE_4_2019.pdf/229ba7d8-4c7d-411d-
893a-84b45e83f1fa> Acesso em: 27/06/2019 
171 BRASIL. Conselho Nacional de Política Energética - CNPE  Resolução nº 16, de junho de 2019. Disponível 
em: <http://www.mme.gov.br/documents/10584/126063519/Resolução_CNPE_16_2019.pdf/9b541598-d378-
42bb-88de-48d8ad2a9f2b> Acesso em: 03/08/2019 
172  BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Comitê de Promoção da Concorrência no Mercado de Gás Natural 
no Brasil. Nota Técnica Propostas para o mercado brasileiro de gás natural.  Disponível em: 
<www.mme.gov.br/documents/10584/3342640/2.+Relatório+Comitê+de+Promoção+da+Concorrência+vfinal+1
0jun19.pdf/abc69bfa-2f55-4c8c-b6be-192c9e715541> Acesso em: 01/09/2019 
173 BRASIL. Ministério de Minas e Energia.  Disponível em:  www.mme.gov.br/web/guest/pagina-inicial/outras-
noticas/-/asset_publisher/32hLrOzMKwWb/content/-novo-mercado-de-gas-bento-albuquerque-leva-ao-
congresso-nacional-as-novas-e-promissoras-perspectivas-propostas-para-o-gas-no-
brasil;jsessionid=CF21CB73719FB43AF3FBE77027E7F754.srv154?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mme.gov
.br%2Fweb%2Fguest%2Fpagina-inicial%2Foutras-
noticas%3Bjsessionid%3DCF21CB73719FB43AF3FBE77027E7F754.srv154%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE
_32hLrOzMKwWb%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id
%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D5>  Acesso em: 01/09/2019   
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distribuição de gás, indicadas pela ANP, a exemplo de: (i) princípios regulatórios para os 

Consumidores Livres, Autoprodutores e Autoimportadores; (ii) transparência no processo de 

aquisição de gás natural pelas distribuidoras estaduais, permitindo a participação de todos os 

ofertantes, e dos contratos de compra e venda de gás natural; (iii) transparência na metodologia 

de cálculo tarifário de forma a propiciar incentivos econômicos corretos aos investimentos e à 

operação eficiente das redes e uma estrutura tarifária proporcional a utilização dos serviços de 

distribuição por segmento de usuários; (iv) efetiva separação entre as atividades de 

comercialização e de prestação de serviços de rede; (v) criação ou manutenção de agência 

reguladora autônoma, com requisitos mínimos de governança, transparência e rito decisório; 

(vi) privatização das concessionárias estaduais de serviço local de gás canalizado; e (vii) adesão 

a ajustes tributários necessários à abertura do mercado de gás natural discutidos no âmbito do 

Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ.  

A Resolução CNPE nº 16 formaliza o lançamento do Programa “Novo Mercado de 

Gás”, cujos objetivos, conforme o discurso do Ministro das Minas e Energia na cerimônia de 

lançamento, são os seguintes174: (i) melhorar o aproveitamento do gás oriundo do pré-sal, da 

bacia de Sergipe/Alagoas e de outras descobertas; (ii) ampliar investimentos em infraestrutura 

de escoamento, processamento, transporte e distribuição de gás natural; (iii) aumentar a geração 

termelétrica a gás; e, (iv) retomar a competitividade da indústria nos segmentos de: celulose, 

cerâmica, fertilizantes, petroquímica, siderurgia, vidro, entre outros.   

Os pilares do programa do Novo Mercado de Gás são: a promoção da concorrência, 

harmonização das regulações estaduais e federal do setor, estímulo à integração do setor de gás 

com os setores elétrico e industrial e remoção de barreiras tarifárias que impeçam a abertura do 

mercado e a competição. A gestão do Programa será integrada, em parceria com a Casa Civil, 

o Ministério da Economia, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), a ANP 

e a EPE.   

Em seu discurso, o Ministro ressalta que o preço do gás natural no Brasil é um dos mais 

caros entre as principais referências do G20175, sendo superior aos praticados no Japão, país que 

importa a totalidade do gás consumido, e nos Estados Unidos, onde o preço do gás entregue 

para as distribuidoras é de cerca de US$ 3,13 por milhão de BTU, enquanto que no Brasil o 

 
174 Id. 
175  “The G20 (or Group of Twenty) is an international forum for the governments and central bank governors 
from 19 countries and the European Union (EU). Founded in 1999 with the aim to discuss policy pertaining to 
the promotion of international financial stability.”  Disponível em: < https://en.wikipedia.org/wiki/G20> Acesso 
em 30/10/2019 
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preço é cerca de US$ 10 por milhão de BTU. Salienta que o gás natural impacta de forma 

significativa o segmento industrial podendo representar mais de 30% do custo final em alguns 

setores. Também ressalta que a nossa infraestrutura é pouco desenvolvida, contando apenas 

com 9,4 mil quilômetros de dutos de transporte de gás, enquanto que na Argentina há cerca de 

29 mil quilômetros de dutos e nos Estados Unidos há aproximadamente 500 mil quilômetros. 

Dentre as medidas propostas pela Resolução CNPE nº16, destaca-se a recomendação do 

CNPE para que o governo federal incentive os Estados e o Distrito Federal, por meio de 

programas de transferências de recursos e de ajuste fiscal, a voluntariamente modernizar a 

regulação dos serviços de gás canalizado, acompanhada da realização de aditivos aos contratos 

de concessão que se façam necessários, de modo a: aperfeiçoar a instituição do consumidor 

livre; adotar práticas que incentivem a eficiência operacional; promover a efetiva separação 

entre as atividades de comercialização e de prestação de serviços de rede; e, fortalecer as 

agências reguladoras.   

Adicionalmente, o CNPE recomenda que: (i) o MME, o Ministério da Economia, a ANP 

e a Empresa de Pesquisa Energética - EPE se articulem para promover o apoio de treinamento 

e capacitação das agências reguladoras estaduais; e (ii) que as ações para implementação das 

recomendações sejam monitoradas mediante publicação trimestral de relatórios.  

O lançamento do programa foi acompanhado da publicação do Decreto 9.934/2019, que 

instituiu o Comitê de Monitoramento da Abertura do Mercado de Gás Natural176 para 

acompanhar a evolução das ações relativas: (i) à resolução CNPE nº 16; (ii) ao termo de 

cessação de condutas firmado entre o CADE e a PETROBRAS; (iii) à agenda regulatória da 

ANP para os próximos anos; (iv) aos instrumentos econômicos e tributários; e (v) à evolução 

regulatória dos estados.   

Com relação à recomendação do CNPE para que o governo federal incentive os Estados 

e o Distrito Federal a modernizar a regulação dos serviços de gás canalizado, cabe mencionar 

que o Poder Executivo encaminhou ao Congresso o Projeto de Lei Complementar (PLP) 

 
176 Decreto 9.934/2019 
 Art. 1º Fica instituído o Comitê de Monitoramento da Abertura do Mercado de Gás Natural, no âmbito do 
Ministério de Minas e Energia, com a finalidade de monitorar a implementação das ações necessárias à abertura 
do mercado de gás natural e propor ao Conselho Nacional de Política Energética eventuais medidas 
complementares. 
BRASIL. Decreto 9.934 de 24 de julho de 2019. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9934.htm>  Acesso em 01/10/2019 
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149/19177 que institui o Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal (PAF) e 

possibilita que os Estados que aderirem a este programa possam firmar com a União um Plano 

de Promoção do Equilíbrio Fiscal (PEF).   Trata-se de um programa de ajuda aos estados e 

municípios que prevê liberação de empréstimos com aval da União para resolver problemas 

financeiros imediatos, condicionados à adoção de medidas de ajuste fiscal que permitam a 

recuperação da capacidade de pagamento dos entes federativos, denominado de “Plano 

Monsueto”178. Dentre os pré-requisitos para adesão ao Plano, encontra-se a aprovação de leis 

que implementem no mínimo três de uma série de medidas, dentre elas a “adoção de reformas 

e de medidas estruturantes na prestação do serviço de gás canalizado, de forma a refletir boas 

práticas regulatórias, inclusive no tocante aos consumidores livres, de acordo com diretrizes 

estabelecidas pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis”. 

Com relação ao TCC – Termo de Compromisso de Cessação de Prática , trata-se de 

acordo firmado pela PETROBRAS com o CADE, em 8/07/2019, em que a PETROBRAS se 

compromete, dentre outras medidas, a vender todos os ativos e participações que possui nos 

segmentos de transporte (gasodutos) e distribuição de gás canalizado.179 Conforme o presidente 

do CADE, Alexandre Barreto, o Termo de Compromisso endereça os principais problemas 

estruturais do mercado de gás natural de maneira a permitir a entrada de novas empresas e novos 

investimentos nacionais e internacionais no setor.180 

Observa-se, a partir desse breve histórico, o empenho do Poder Executivo para 

implementação de reformas estruturais no mercado interno de gás natural, de forma mais célere, 

considerando que a iniciativa anterior do Programa Gás para Crescer elaborou um diagnóstico 

detalhado do setor e forneceu importantes subsídios para a definição das reformas necessárias. 

 
177 BRASIL. Câmara dos Deputados.  Projeto de lei Complementar PLP 149/2019. Disponível em: 
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2206395> Acesso em 03/09/2019 
178 Referência ao secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, autor do texto do Projeto. 
179 BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
CADE. Termo de Compromisso de Cessação de Prática (versão pública). Disponível em: 
<https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZE
FhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yM2Ur8iByH-
Nu4yvA1cv_9inRMOg4J1hcDMIohDGroONKELtnpkMU8Pfaq47IACp_3Fd9iD44arSE934kMfAu8z>  
Acesso em: 04/10/2019 
180 BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
CADE. Disponível em: <www.cade.gov.br/noticias/cade-e-petrobras-celebram-acordo-para-venda-de-ativos-no-
mercado-de-gas-natural>  
 Acesso em: 04/10/2019  
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Em paralelo a essas iniciativas, tramitam no Legislativo Federal, desde 2013, propostas 

de mudanças na Lei 11.909/2009, Lei do Gás, consideradas necessárias para os objetivos de 

dinamização e abertura do setor.   

Para melhor compreensão será apresentado um histórico resumido da evolução 

legislativa do setor de gás natural e das propostas em tramitação, com foco no segmento de 

distribuição e abertura do mercado. 

 

 

3.3  O marco regulatório vigente e os conflitos acerca das competências da União e dos 

Estados 

 

 

  No que se refere à indústria do gás natural, a Constituição Federal estabeleceu repartição 

de competências entre a União e os Estados; à União cabe o monopólio da pesquisa, lavra, 

importação, exportação e transporte dutoviário de gás natural, e aos Estados compete a 

exploração, com exclusividade, dos serviços locais de gás canalizado. 

A partir da EC 9/95, a PETROBRAS deixou de ter a exclusividade na execução do 

monopólio da União no que se refere às atividades de pesquisa, lavra e refinação de petróleo e 

gás natural; e de importação, exportação e transporte de petróleo, gás natural e seus derivados, 

possibilitando à União a contratação dessas atividades com outras empresas além da 

PETROBRAS.181  Dois anos após a aprovação dessa EC, foi promulgada a Lei 9.478/97, novo 

marco regulatório para o setor, dispondo também sobre a criação do Conselho Nacional de 

Política Energética – CNPE, com a atribuição de propor ao Presidente da República políticas 

nacionais para assegurar o abastecimento e o aproveitamento racional dos recursos energéticos, 

e sobre a instituição da ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, 

definindo suas atribuições. 

Com relação ao gás natural, a Constituição Federal de 1988, atribuiu aos Estados, o 

monopólio da exploração dos serviços locais de gás canalizado e a EC 5/95 conferiu a atual 

 
181   BRASIL. Emenda Constitucional nº 9, de 09 de novembro de 1995. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc09.htm> Acesso em: 5/05/2018. 
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redação do art. 25, § 2º da Constituição Federal, possibilitando aos estados a concessão desses 

serviços a terceiros:   

 

Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de 
gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua 
regulamentação.182 

 

Antes da EC 5/95 a concessão da exploração desses serviços só poderia ser efetuada à 

empresa estatal:  

 

Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, a empresa estatal, 
com exclusividade de distribuição, os serviços locais de gás canalizado.(gn)  

 

Nos termos da exposição de motivos da citada EC, a eliminação dessa restrição teve por 

finalidade acabar com a reserva de mercado de empresas estatais estaduais e possibilitar 

investimentos privados no setor.183 

O inciso XXII do artigo 6º da Lei 9.478/97 define a Distribuição de Gás Canalizado da 

seguinte forma:  

 

Distribuição de Gás Canalizado: serviços locais de comercialização de gás canalizado, 
junto aos usuários finais, explorados com exclusividade pelos Estados, diretamente 
ou mediante concessão, nos termos do § 2º do art. 25 da Constituição Federal.184  

 

 
182 BRASIL. Emenda Constitucional nº 5, de 15 de agosto de 1995. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc09.htm> Acesso em: 5/05/2018 
183  Conforme a Exposição de Motivos da Proposta de Emenda Constitucional, encaminhada pelo Poder Executivo 
ao Congresso Nacional: “2. A atual Constituição, em seu art. 25, § 2°, define a competência dos Estados de explorar 
diretamente ou mediante concessão a empresa estatal, com exclusividade de distribuição, os serviços locais de gás 
canalizado. Tal preceito confere virtual ''reserva de mercado" para empresas estatais estaduais, regime não mais 
consentâneo com o processo de abertura e a necessidade de redução de preços e melhoria da qualidade de bens e 
serviços da economia. Além disso, a crise fiscal do Estado, que abarca as administrações estaduais, limita a 
capacidade de investimento e expansão da oferta dos serviços públicos prestados à população, em particular o gás 
canalizado. 3. Desta forma, propomos a presente Emenda de modo a flexibilizar a exploração dos serviços locais 
de gás canalizado, permitindo o investimento privado e maior concorrência no setor.”  
Diário do Congresso Nacional. Ano L. nº 40. Quarta-feira, 15 de março de 1995. Proposta de Emenda à 
Constituição n° 4, de 1995.  p. 3.244. Disponível em:  
<www.stf.jus.br/arquivo/biblioteca/pec/EmendasConstitucionais/EC5/Camara/EC005_cam_20021995_ini.pdf> 
Acesso em: 05/05/2018. 
184 BRASIL. Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997. Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9478.htm>  Acesso em: 05/05/2018. 
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Após três anos da aprovação da Lei 9.478/97, Pires relata que, considerando essa 

redação, vários autores sustentavam que o legislador infraconstitucional limitou o escopo do 

monopólio dos Estados à atividade de comercialização de gás canalizado junto aos usuários 

finais.185  Ou seja, o monopólio só alcançaria as operações de comercialização de gás com 

consumidores finais, não abrangendo o gás que fosse utilizado em instalações do mesmo titular 

por não haver comercialização, apenas mera transferência do terminal de importação ou das 

instalações de produção e tratamento do gás para outra instalação do mesmo titular que fará uso 

do gás natural. Prossegue o autor que “há quem sustente que esta talvez seja a única hipótese 

(ou uma das únicas hipóteses) de by pass contemplada pela regulação do setor no Brasil”186.  

Somente nesses casos não haveria obrigatoriedade de contratação da concessionária 

distribuidora de gás por não envolver comercialização.   

O autor ressalva que este tema é bastante complexo pelas seguintes razões: (i) mesmo 

na hipótese de autoconsumo, o proprietário do gás deveria pagar a tarifa ao distribuidor; (ii) o 

monopólio continuaria abrangendo o fornecimento aos grandes consumidores; e, (iii) por 

ocasião da privatização das distribuidoras estaduais de gás, o preço pago pela concessão 

envolveu o monopólio como um todo sem exclusão de atividades ou consumidores187.  

 Em 2006, o Poder Executivo encaminhou ao Congresso projeto de lei específico para 

regular as atividades da cadeia do gás natural, que foi convertido na Lei 11.909/2009, 

regulamentada pelo Decreto 7.382/10.  Na exposição de motivos merecem destaque os 

seguintes aspectos relativos ao mercado e à logística do gás que o diferencia dos combustíveis 

líquidos derivados de petróleo e justificam o tratamento em lei específica188: (i) o fato do grau 

de maturidade do mercado de gás ser inferior ao do petróleo e seus derivados, pois enquanto a 

estes últimos é dispensado tratamento de commodities nos mercados doméstico e internacional, 

ao gás não é dado tratamento equivalente, levando a mecanismos de formação de preços 

distintos;  e, no caso do gás natural, o mercado ou a atividade aproxima-se mais de prestação 

de serviço do que de comercialização propriamente dita; (ii) relativamente à logística, a 

 
185 PIRES, Paulo Valois. A Evolução do Monopólio Estatal do Petróleo. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2000. p. 
146.  
186 Ibid. p. 147. 
187 Id. 
188  Exposição de Motivos nº 0009 MME ao PL 6673/2006: “há também importantes diferenças quanto às formas 
de comercialização, sendo que para o gás natural, o mercado adquire contornos mais próximos ao de prestação 
de serviço, contrapondo-se às operações de compra e venda de mercadoria que melhor define a comercialização 
do petróleo e derivados líquidos”; p.10-12   
BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 6.673 de 21 de fevereiro de 2006. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=379517&filename=PL+6673/2006> 
Acesso em: 05/05/2018. 
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exposição de motivos ressalta que, no caso do abastecimento de petróleo e derivados, a 

logística, além de consolidada, é menos complexa e menos intensiva em capital do que a do gás 

natural, o qual somente chega aos consumidores por meio de dutos, sob a forma liquefeita, ou 

comprimido em alta pressão; o transporte interno de gás natural, em grandes volumes e 

distâncias, só apresenta viabilidade econômica se efetuado por meio de dutos, requerendo 

significativos investimentos, o que confere ao transporte a condição de monopólio natural, 

necessitando, portanto, de regulamentação própria.  

Por fim, a exposição de motivos ressalta que o comércio do gás natural é 

institucionalmente mais delimitado em função da competência constitucional dos Estados para 

executar a prestação do serviço local de gás canalizado. 

Cabe destacar que a Lei 11.909/2009, Lei do Gás, manteve as regras da Lei 9.478/97 

para os aspectos comuns da indústria do gás com a indústria do petróleo e desenvolveu normas 

específicas para a indústria do gás. Confirmou a competência privativa da União para regular o 

transporte de gás natural por meio de condutos, a importação e exportação de gás, as atividades 

de tratamento, processamento, estocagem, liquefação e regaseificação de gás natural e 

acrescentou o inciso XXVI ao artigo 8º da lei 9.478/97, estabelecendo a atribuição da ANP para 

autorizar a prática da atividade de comercialização de gás natural, dentro da esfera de 

competência da União (gn).  Não alterou a redação do inciso XXII do artigo 6º da Lei 9478/97, 

que define a Distribuição de Gás Canalizado como serviços locais de comercialização de gás 

canalizado, junto aos usuários finais, explorados com exclusividade pelos Estados, diretamente 

ou mediante concessão, nos termos do art. 25 da Constituição Federal. 

Conforme análise da Lei 11.909/2009, realizada por Mano em 2011189, a Lei do gás 

trouxe contribuições importantes para amenizar alguns conflitos envolvendo as competências 

da União e dos Estados, bem como procurou propiciar segurança jurídica aos grandes 

consumidores que eram supridos diretamente pela Petrobras anteriormente ao surgimento das 

legislações estaduais de gás canalizado190. Porém, na visão do autor, suas disposições não foram 

 
189 MANO, Gustavo; Tiryaki, Gisele Ferreira. Contribuições da Lei do Gás para a Solução de Conflitos 
Regulatórios entre a União e os Estados. Documentos Técnicos Científicos.  Revista Econômica do Nordeste 
-REN Fortaleza. v.42, pp. 531-549, nº3, jul-set.2011   Disponível em:  
<https://www.bnb.gov.br/projwebren/Exec/artigoRenPDF.aspx?cd_artigo_ren=1271>  Acesso em 26/12/2018 
190  Segundo Mano, essa opção foi feita pelo legislador para propiciar uma solução jurídica para a situação desses 
consumidores e evitar instabilidade regulatória, uma vez que algumas concessionárias haviam iniciado 
questionamentos quanto ao regime jurídico desse suprimento, tanto no que tange à natureza jurídica do próprio 
fornecimento, quanto em relação à competência e à classificação dos dutos utilizados na movimentação do gás até 
esses consumidores. Os Artigos 56 e 57 da Lei nº 11.909/2009 asseguraram que o gás necessário às operações das 
fábricas de fertilizantes e refinarias existentes na data da publicação da Lei do Gás, e supridas diretamente, 
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suficientes para traçar uma fronteira clara; a lei ficou abaixo das expectativas com relação à 

solução de vários impasses que a falta de clareza da legislação vinha gerando entre agentes da 

indústria, mais especificamente, a lei deveria: 

(i) trazer uma definição objetiva da divisa entre os monopólios da União e dos 

Estados, ou seja, definição técnica e jurídica dos serviços locais de gás 

canalizado de competência dos últimos;  

(ii) trazer um modelo para diferenciação entre gasodutos de transporte e gasodutos 

de distribuição, a exemplo da legislação espanhola; e 

(iii) estipular de forma precisa as características e os requisitos para a classificação 

de um usuário como usuário livre, seus direitos e deveres mínimos191. 

A principal crítica de Mano refere-se ao fato de a lei não definir as características nem 

estipular os requisitos mínimos para que usuários possam se habilitar à categoria de 

consumidores livres.  Pelo contrário, a Lei 11.909/2009 deixa claro que a competência para 

regular a categoria de Consumidor Livre é dos Estados:  

 

Art. 2o Ficam estabelecidas as seguintes definições para os fins desta Lei e de sua 
regulamentação: 

(...) 

VIII - Comercialização de Gás Natural: atividade de compra e venda de gás natural, 
realizada por meio da celebração de contratos negociados entre as partes e registrados 
na ANP, ressalvado o disposto no § 2o do art. 25 da Constituição Federal; 

XXXI - Consumidor livre: consumidor de gás natural que, nos termos da legislação 
estadual aplicável, tem a opção de adquirir o gás natural de qualquer agente produtor, 
importador ou comercializador;192 

 

 
continuaria a ser fornecido sem a intermediação das concessionárias dos serviços locais de gás canalizado, seja 
para a comercialização ou para a movimentação do produto. Ibid. p.542-547.  
191 Cf. Mano “Esperava-se, principalmente, que a Lei do Gás definisse ou contivesse critérios que levassem à 
definição objetiva da divisa entre os monopólios da União e dos estados; que definisse técnica e juridicamente os 
serviços locais de gás canalizado de competência dos últimos; que trouxesse um modelo para se diferenciar um 
gasoduto de transporte de um gasoduto de distribuição, como, a exemplo da legislação espanhola, baseado na 
pressão em que os gasodutos operam; que estipulasse, de forma clara e precisa, as características e requisitos para 
a classificação de um usuário como usuário livre, com seus direitos e deveres mínimos. Nada disso se faria com 
violação do pacto federativo. O que se esperava eram regras mínimas que deixassem aos estados amplo espaço 
para legislar e regular os serviços locais de gás canalizado segundo seus interesses e peculiaridades.”  
Ibid. p. 546-547 
192 BRASIL. Lei nº11.909, de 4 de março de 2009. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11909.htm>  Acesso em: 5/05/2018. 
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Apesar do marco regulatório vigente ter afirmado a competência estadual, ainda não é 

pacífico o entendimento acerca de quem detém a competência constitucional para regular o 

mercado livre de gás, tendo essa questão sido retomada por ocasião das discussões envolvendo 

a proposta de um novo marco regulatório.   A discussão refere-se à abrangência da competência 

atribuída aos Estados; se esta restringe-se aos serviços de rede e a comercialização estaria na 

esfera da União, ou se a expressão “serviços locais de gás canalizado”, adotada na Constituição 

Federal, abrange as duas atividades. 

A importância desta questão está diretamente relacionada à abertura do mercado de gás 

para novos supridores, pois há consenso de que o novo marco regulatório deve estimular o 

unbundling, ou seja, a desvinculação das atividades do serviço de rede das atividades de 

comercialização.  Conforme Relatório do Subcomitê 3 – Distribuição, do Programa Gás para 

Crescer, de abril de 2017, embora a Lei do Gás tenha introduzido no mercado brasileiro as 

figuras do Consumidor Livre, do Autoimportador e do Autoprodutor, desde a publicação da Lei 

em 2009 e de sua regulamentação em 2010, apenas onze Estados regulamentaram essas 

categorias e as regras de mercado livre, sendo que muitos deles o fizeram com normas restritivas 

que acabam praticamente inviabilizando o mercado de gás natural193. 

No Relatório desse Subcomitê constata-se claramente a divergência de entendimento 

acerca da matéria jurídica. Um grupo de associações integrantes deste Subcomitê concluiu da 

seguinte forma: 

 

Em síntese, podemos concluir que: i) a competência federal em matéria de gás natural 
engloba todas as atividades com gás natural que não estão alcançadas pela 
competência estadual; e ii) a competência estadual está limitada à regulamentação do 
serviço local de gás canalizado, assim entendido como a prestação do serviço de 
movimentação de gás através de dutos  até o seu usuário final.194 

 

A ABEGAS expressou entendimento em sentido diverso, amparada em Memorando 

elaborado pelo escritório Schmidt, Valois, Miranda, Ferreira & Agel Advogados, apresentado 

ao Subcomitê, que conclui que a competência dos Estados, conforme a Constituição, é plena, 

não comportando limitações ou concorrência, conforme reproduzido a seguir: 

 
193  BRASIL. Ministério de Minas e Energia.  1º Relatório do Subcomitê SC3 Distribuição do Comitê 
Técnico para o Desenvolvimento da Indústria do Gás Natural.  Disponível em: 
<http://www.mme.gov.br/documents/10584/68736335/SC3_Relatório_Distribuição_vFinal.pdf/e7ab7461-f678-
4c82-bd56-ca2a66ab6044>  p. 19  Acesso em: 02/11/2018. 
194Entendimento das seguintes associações: ABIAPE, ABIQUIM, ABIVIDRO, ABRACE, ABRACEEL, 
ABRAGET, ANACE e CNI.   Ibid. pp. 17-18 
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A competência dos Estados para explorar os “serviços locais de gás canalizado” e 
dispor sobre sua prestação é plena e expressa, não encontrando limitações ou 
concorrências no texto constitucional. 

Os “serviços locais de gás canalizado” caracterizam-se pela movimentação e 
comercialização de gás canalizado a usuários finais, nas áreas de concessão estaduais, 
a partir dos pontos de entrega localizados nos gasodutos de transporte. A norma 
constitucional não admite exceções, sobretudo quanto ao tipo de gás a ser fornecido 
ao consumo e às características do usuário. 

(...) 

A competência constitucional da União para legislar sobre a atividade de transporte, 
bem como sobre produção e importação de gás natural, não alcança a movimentação 
e a comercialização de gás canalizado a usuários finais nas áreas de concessão 
estaduais, muito menos as formas de utilização e consumo do produto, não estando 
tais temas inseridos no rol das atividades de competência da União Federal.195 

 

O Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP), PETROBRAS e EPE 

manifestaram-se, no âmbito do referido subcomitê, a favor de que haja um aperfeiçoamento na 

legislação federal de forma a estabelecer um conceito único para “serviço local de gás 

canalizado” em nível nacional, definindo claramente as hipóteses que estariam excluídas desse 

conceito e, portanto, do monopólio estadual.   

Em documento denominado “Desenvolvimento de um Mercado de Gás no Brasil”, 

elaborado pelo Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura da FGV (CERI), consolidando 

estudo efetuado em colaboração com o Banco Mundial sobre o mercado de gás no Brasil, o 

CERI manifesta entendimento de que, uma vez que a competência para legislar sobre energia 

foi atribuída à União, cabe à lei federal alterar/definir o conceito de consumidor livre.196  Sugere 

o uso de duas expressões: (i) “comercialização” para designar as relações comerciais entre 

produtores, comercializadores e importadores de gás, reguladas pela União; e (ii) 

“fornecimento” para designar a relação, regulada pelos Estados, entre o prestador de um serviço 

público e os usuários cativos.  

 
195 Ibid. p.18 
196 “(...) há de se realizar uma interpretação sistemática da Constituição Federal, para o fim de se separarem as 
atividades de operação e manutenção de rede, de um lado, da atividade de compra e venda do produto (gás natural), 
de outro. Sendo esta última reconhecida como sendo federal em elogio à primazia constitucionalmente conferida 
pela Constituição Federal à União para legislar sobre energia, conforme acima exposto, caberá ao governo federal 
encaminhar projeto de lei visando à alteração do conceito de “consumidor livre” atualmente em vigor na Lei do 
Gás, assim como a definição de “distribuição de gás canalizado” constante da Lei n. 9.478/97”.   
Fundação Getúlio Vargas (FGV). Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura (CERI). Desenvolvimento de 
um Mercado de Gás no Brasil. p. 62  Disponível em: <https://ceri.fgv.br/sites/default/files/publicacoes/2018-
10/49_49_desenvolvimento-de-um-mercado-de-gas-no-brasil.pdf>   Acesso em 14/12/2018.  
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Em assim sendo, o documento do CERI alerta para a necessidade de preservação de 

direitos ou formulação de regras de transição nos casos em que os contratos de concessão 

vigentes prevejam a exclusividade da concessionária sobre todo o mercado de sua área de 

concessão, de modo a não haver expropriação de direitos. 

 Com relação à expropriação de direitos dos concessionários cabe destacar que os 

Estados do Rio de Janeiro e Sergipe aprovaram, recentemente, alterações nos regulamentos de 

distribuição de gás canalizado introduzindo o by pass físico dos sistemas de distribuição, o que 

será detalhado nos itens 3.5 e 3.6 deste trabalho.   

 

 

3.4  Proposta de novo marco regulatório no âmbito do Poder Legislativo e os conflitos 

acerca das competências da União e dos Estados 

 

 

Em 2013, foi apresentado o Projeto de Lei (PL) nº 6407/2013197, do Deputado Federal 

Antonio Carlos Mendes Thame, propondo significativas alterações ao marco regulatório 

vigente.  A proposta constitui-se basicamente em: (i) criação de um mercado de gás secundário 

de âmbito nacional; (ii) desverticalização obrigatória no segmento da transporte; (iii) criação 

de um Operador do Sistema Nacional do Transporte de Gás (ONGAS) nos moldes do Operador 

Nacional do Sistema Elétrico (ONS); (iv) estabelecimento de uma metodologia de precificação 

do gás pelos produtores e importadores a ser definida pelos Ministérios da Fazenda,  Minas e 

Energia e Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; e (v) desoneração tributária das 

contribuições PIS e COFINS sobre a receita bruta de comercialização de gás no mercado interno 

de gás natural.   

Cabe destacar que o § 4º do art. 3º do referido PL, relativo ao mercado secundário de 

gás, estipula que os Estados poderão atribuir às distribuidoras prazos de exclusividade na 

 
197 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 6407 de 24 de setembro de 2013. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1140838&filename=Tramitacao-
PL+6407/2013>  Acesso em: 26/12/2018 
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distribuição e comercialização de gás natural aos diversos segmentos de usuários, inclusive no 

mercado secundário. 

De forma sucinta, a justificativa198 da proposta se baseia na necessidade de eliminação 

de barreiras ao desenvolvimento do mercado de gás, que apresenta grande concentração em um 

só agente, e na alegação de prejuízos aos usuários finais, especialmente ao segmento industrial, 

resultantes dos elevados preços do energético. 

Em setembro de 2016, o Projeto 6.102/2016, de iniciativa do Deputado Julio Lopes, foi 

apensado ao projeto original.199 Interessante destacar que, inicialmente, em maio de 2017, o 

voto do Relator, Deputado Marcus Vicente, foi pela rejeição dos dois projetos, bem como das 

emendas apresentadas na Comissão. No voto, o Relator destaca que começa a se efetivar a 

participação de terceiros no setor de gás natural do país, a partir da venda de 90% da 

participação da PETROBRAS na Nova Transportadora do Sudeste (NTS) para um fundo de 

investimento ligado a um grupo canadense, e que os referidos PLs são preocupantes 

relativamente às propostas de: (i) implantar regime de preços controlados pelo governo; (ii) 

criar mais um órgão para estabelecer regramentos no setor, além da ANP; (iii) tentar obrigar o 

acesso de terceiros a instalações de escoamento de produção, tratamento, processamento, 

liquefação e regaseificação, em desrespeito ao direito de propriedade, o que, na visão dele, 

carece de análise acerca da sua constitucionalidade. 200 

Em novembro do mesmo ano, após a realização de Audiência Pública para discutir a 

iniciativa “Gás para Crescer” do Ministério de Minas e Energia e os referidos projetos de lei, o 

 
198 Conforme Relatório do Deputado Marcus Vicente da Comissão de Minas e Energia de abril de 2017: 
“Justificando seu projeto, destaca o nobre Autor que, até o momento, o mercado de gás natural no Brasil permanece 
concentrado, o que cria importantes barreiras para o desenvolvimento do mercado desse produto; por isso, torna-
se necessário propor uma metodologia unificada de precificação que seja transparente e viabilize a 
competitividade; além disso, são também necessárias regras que promovam a separação societária e a 
desverticalização das empresas, a fim de estimular a ampliação do mercado do gás natural, que é um energético 
que pode contribuir decisivamente para o equilíbrio da matriz energética brasileira, colaborar na redução das 
emissões de gases causadores do efeito estufa e colaborar na promoção do desenvolvimento econômico e social 
do país.” 
 BRASIL. Câmara dos Deputados. Relatório e Voto do Relator (Parecer do Relator n.1). Disponível em: 
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1543451&filename=Tramitacao-
PL+6407/2013> Acesso: em 26/12/2018 
199 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei PL 6.102/2016 de 12 de setembro de 2016.  Disponível 
em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1492376&filename=Tramitacao-
PL+6407/2013>   Acesso: em 26/12/2018.   
200 BRASIL. Câmara dos Deputados. Relatório e Voto do Relator (Parecer do Relator n.3 CME) Disponível 
em: 
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1554719&filename=Tramitacao-
PL+6407/2013> Acesso: em 26/12/2018 
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Relator proferiu voto pela aprovação do PL 6.102/2016, substitutivo ao projeto 6407/2013201.  

No que se refere à comercialização e à regulação do consumidor livre, o Relator ressalta que  

“a aquisição das moléculas de gás natural não se confunde com a movimentação de gás natural 

em dutos da distribuidora”202, uma vez que a comercialização pode envolver gás com origem 

em qualquer ponto do território nacional ou do exterior; e estabelece que a regulação do 

consumidor livre será elaborada pela ANP com base em diretrizes do Conselho Nacional 

de Política Energética – CNPE, levando em conta as caraterísticas de cada Estado e do Distrito 

Federal, o desenvolvimento do mercado e os contratos de comercialização, contemplando 

período de transição.  Foi adotada a seguinte redação no PL 6.102/2016 sobre essa questão, 

conforme voto do Relator:   

 

Art. 3º Ficam estabelecidas as seguintes definições para os fins desta Lei e de sua 
regulamentação: 

(....) 

XIV: Consumidor livre: consumidor de gás natural que, nos termos da regulação da 
ANP, tem a opção de adquirir o gás natural de qualquer agente que realize a atividade 
de comercialização de gás natural (gn);  

Art. 50. A regulação do consumidor livre, de que trata o inciso XIV do art. 3º, será 
elaborada com base em diretrizes do Conselho Nacional de Política Energética – 
CNPE e deverá levar em conta as caraterísticas de cada Estado e do Distrito Federal, 
o desenvolvimento do mercado de gás natural e os contratos de comercialização, bem 
como contemplar período de transição. 

Art. 51 A União, por intermédio do Ministério de Minas e Energia e da ANP, deverá 
articular-se com os Estados e o Distrito Federal para a harmonização e o 
aperfeiçoamento das normas atinentes à indústria de gás natural. 

Art. 52. Os arts. 2º, 8º, 8º-A, 23, e 58 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, passam 
a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 2º .......................................................................................... 

 
201 BRASIL. Câmara dos Deputados. Relatório e Voto do Relator (Parecer do Relator n.4 CME) Disponível 
em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1623560&filename=Tramitacao-
PL+6407/2013>  Acesso: em 26/12/2018 
202 “Outra mudança relevante diz respeito à explicitação de que a comercialização de gás natural é uma atividade 
que envolve a compra e venda desse hidrocarboneto, a qual pode envolver produto com origem em qualquer ponto 
do território nacional ou mesmo do exterior. Ela não pode ser caracterizada como “serviço local de gás canalizado”, 
o qual é prestado pelas concessionárias estaduais de distribuição de gás natural. Em outras palavras, a aquisição 
das moléculas de gás natural não se confunde com a movimentação de gás natural em dutos da distribuidora, 
serviço que enseja a cobrança da margem de distribuição de seus clientes.” 
Ibid. p. 7  
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XIV – estabelecer diretrizes para a classificação de consumidor de gás natural como 
consumidor livre;203 

 

Em 6/12/2017, o Relator apresentou complementação de voto, acatando algumas 

emendas ao Substitutivo e rejeitando outras. Acatou a inclusão da definição de Consumidor 

Cativo e estipulação de que o Consumidor Livre será regulado pela ANP e pela legislação 

estadual de forma concorrente, conforme a seguir: 

 

Art. 3º Ficam estabelecidas as seguintes definições para os fins desta Lei e de sua 
regulamentação: 

(......) 

XIV – Consumidor Cativo: consumidor de gás natural que é atendido pela 
distribuidora local de gás canalizado por meio de comercialização e movimentação de 
gás natural; 

XV - Consumidor Livre: consumidor de gás natural que, nos termos da regulação 
da ANP e da legislação estadual (gn), tem a opção de adquirir o gás natural de 
qualquer agente que realize a atividade de comercialização de gás natural; 

Art. 52. Os arts. 2º, 8º, 8º-A, 23, e 58 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, passam 
a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 8º .......................................................................................... 

XXXI - regular os critérios para classificação de consumidores de gás natural como 
consumidores livres, de forma concorrente com a legislação estadual (gn);204 

 

Em fevereiro de 2018, o  Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (CODESUL), 

do qual participam os Governadores  dos Estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina 

e Mato Grosso do Sul, enviou Ofício205 ao Presidente da Câmara dos Deputados, manifestando 

 
203  A proposta acrescenta o inciso XIV ao rol de temas que a lei 9.478/97 estabelece como sendo atribuição do 
CNPE - Conselho Nacional de Política Energética - propor ao Chefe do Poder Executivo políticas nacionais e 
medidas específicas. 
BRASIL. Câmara dos Deputados. Relatório e Voto do Relator (Parecer do Relator n.4 CME) Disponível em:   
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1623560&filename=Tramitacao-
PL+6407/2013>  Acesso: em 26/12/2018 
 
204 A proposta não mais atribui ao CNPE e acrescenta o inciso XXX ao art. 8º da Lei 9478/97 que disciplina as 
atribuições da ANP.   
“Art. 8º A ANP terá como finalidade promover a regulação, a contratação e a fiscalização das atividades 
econômicas integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis, cabendo-lhe: 
XXX – regular, autorizar e fiscalizar o autoprodutor e o autoimportador de gás natural;” 
BRASIL. Câmara dos Deputados. Complementação de Voto.  Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1629390&filename=Tramitacao-
PL+6407/2013> Acesso em: 01/12/2018. 
205 Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul. Of. P-CODESUL nº 65/2017 de 12 de dezembro  de 2017, 
Disponível em: 
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preocupação com relação ao Projeto de Lei Substituto ao PL 6.407/2013, por “apresentar 

medidas inconstitucionais ao art. 25 § 2° da Constituição, invadindo a competência dos 

Estados”.206  O Oficio lista alguns pontos que, no entendimento do Conselho, interferem na 

atividade de distribuição, dentre eles a questão da competência concorrente: “não cabe à ANP 

regular os critérios para a classificação de consumidores de gás natural como Consumidores 

Livres, muito menos de forma concorrente com os Estados.”207  Por fim, solicita apoio do 

Presidente da Casa Legislativa junto à Comissão de Minas e Energia (CME) da Câmara Federal 

para impedir que tais propostas prosperem. 

Em abril de 2018 foi designado novo Relator para a Comissão de Minas e Energia, que 

emitiu novo Parecer em novembro de 2018.  Neste, o Relator, Dep. Marcelo Squassoni,  afirma 

que, na versão atual do Substitutivo, foram mantidos todos os pontos em que há consenso e os 

pontos que mais suscitaram conflitos entre os agentes foram suprimidos ou tiveram sua redação 

alterada, e que a proposição “deixa claro que a atuação dos consumidores livres nas áreas de 

concessão das empresas distribuidoras de gás canalizado, pelo impacto que causa nas redes de 

distribuição, depende exclusivamente da regulação estadual” 208. 

Desta forma, a nova redação suprime a proposta de competência concorrente da ANP e 

afirma a competência dos Estados: 

 

Art. 2º Ficam estabelecidas as seguintes definições para os fins desta Lei e de sua 
regulamentação: 

(....) 

XV: Consumidor livre: consumidor de gás natural que, nos termos da legislação 
estadual específica (gn), tem a opção de adquirir o gás natural de outras fontes que 
não a distribuidora local de gás canalizado;  

 

 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1639051&filename=Tramitacao-
PL+6407/2013> Acesso em: 01/12/2018.  
206 Id. 
207 Id. 
208 BRASIL. Câmara dos Deputados. Relatório e Voto (Parecer do Relator n. 5 CME).  Disponível em:  
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1689618&filename=Tramitacao-
PL+6407/2013>  p. 5 Acesso em: 26/12/2018 
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Em 17 de dezembro de 2018 o Poder Executivo expediu o Decreto 9.616/2018209, 

incluindo o artigo 74-A ao Decreto 7.382/2010, que regulamenta a Lei 11909, estabelecendo 

que:  

 

Art. 74-A. A União, por intermédio do Ministério de Minas e Energia e da ANP, 
articulará com os Estados e com o Distrito Federal para a harmonização e o 
aperfeiçoamento das normas atinentes à indústria de gás natural, inclusive em relação 
à regulação do consumidor livre.  

 

Em 20 de setembro de 2019, o Deputado Federal Silas Câmara, designado Relator da 

Comissão de Minas e Energia em julho do mesmo ano, apresentou Parecer Substitutivo ao PL 

6407/2013210, incorporando “as propostas amadurecidas durante o período de mudança do setor 

de gás natural” e do “processo legislativo de apreciação do Projeto de Lei”211  

A nova redação proposta mantém a competência estadual para a regulação do 

Consumidor Livre: 

 

Art. 2º Ficam estabelecidas as seguintes definições para os fins desta Lei e de sua 
regulamentação: 

(....). 

XV: Consumidor livre: consumidor de gás natural que, nos termos da legislação 
estadual (gn), tem a opção de adquirir o gás natural de qualquer agente que realize a 
atividade de comercialização de gás natural;212 

 

Com base neste breve histórico é possível observar os conflitos em relação à matéria. 

Se, por um lado há o reconhecimento, praticamente unânime, acerca da necessidade de 

desvinculação das atividades de rede da atividade de comercialização de gás natural para 

dinamizar o mercado de gás natural do País, por outro, é legítima a preocupação dos Estados e 

 
209  BRASIL. Decreto nº 9.616, de 17 de dezembro de 2018. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9616.htm>  Acesso em: 26/12/2018 
210 BRASIL. Câmara dos Deputados. Relatório e Voto (Parecer do Relator n. 6 CME) Disponível em: 
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1810441&filename=Tramitacao-
PL+6407/2013>   Acesso em: 01/10/2019 
211 “Restou evidente, portanto, que é necessária apresentação de substitutivo, que incorpore ao marco legal as 
propostas amadurecidas durante o período de mudança do setor de gás natural relatado anteriormente e o longo 
processo legislativo de apreciação do Projeto de Lei nº 6.407/2013, que teve início em meados de 2016 e se 
beneficiou dos esforços empreendidos pelos relatores anteriores da mencionada proposição, nobres Deputados 
Marcus Vicente e Marcelo Squassoni.”  Ibid. p .8 
212 Ibid. 
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das concessionárias estaduais com o possível impacto que essa medida pode causar na atividade 

de distribuição, a depender da forma como será regulamentada. Observa-se também que, ainda 

que haja discussão sobre a competência, federal ou estadual, para regulação do consumidor 

livre, não há discussão sobre a competência estadual para regulação das atividades de rede, ou 

seja, do serviço de movimentação de gás e das atividades de construção e manutenção da rede 

de distribuição de gás. 

Cabe destacar que a regulação do consumidor livre abrange não apenas o requisito de 

consumo mínimo de gás natural, mas todas as condições e prazos para migração do mercado 

cativo para o livre e eventual “retorno” do consumidor, ou seja, uma nova contratação de gás 

com a distribuidora, bem como a regra tarifária do serviço de “movimentação do gás” e outros 

aspectos técnicos inerentes às responsabilidades da distribuidora no recebimento e entrega do 

gás ao CL. Dessa forma, a última redação proposta para o PL 6407/2013, que afirma a 

competência estadual para a regulação do consumidor livre, é a solução mais adequada 

considerando as características da indústria e a divisão de competências instituída pela 

Constituição Federal. 

Nesta linha apresentamos a seguir dois estudos de casos, os dos Estados do Rio de 

Janeiro e de Sergipe que, recentemente, aprovaram novas regulações estaduais de gás 

canalizado, regulamentando o CL, o AI e o AP, e os desdobramentos imediatos das divergências 

com as Concessionárias. 

 

 

3.5  O caso do Estado do Rio de Janeiro  

 

 

A Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro 

(AGENERSA) instaurou processo administrativo, com consulta e audiência públicas, 

realizadas em 2019, para estudo e reformulação do arcabouço regulatório para autoprodutor, 

autoimportador e consumidor livre.213 

 
213Conforme publicado na página da AGENERSA:  O Conselho Diretor da Agência Reguladora de Energia e 
Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro - AGENERSA, no uso de suas atribuições, e considerando o 
que consta no processo nº E-22/007/300/2019, comunica a abertura de Consulta Pública no período de 24 de 
abril a 27 de maio de 2019, e realização de Audiência Pública no dia 21 de maio de 2019, para tratar do tema: 
estudo e reformulação do arcabouço regulatório para autoprodutor, auto importador e consumidor livre - 
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Conforme expresso pela Agência, o objetivo da iniciativa é o aperfeiçoamento e 

consolidação em uma única norma de todo o arcabouço regulatório relacionado a Autoprodutor 

(AP), Autoimportador (AI) e Consumidor Livre (CL), denominados agentes livres, 

considerando sua importância para o processo de abertura do mercado. 

Após o recebimento das contribuições, a AGENERSA aprovou novas regras, 

consideradas pela Agência mais flexíveis e atrativas para a migração de clientes do ambiente 

regulado para o livre e que visam conferir tratamento isonômico para os agentes livres, através 

da Deliberação AGENERSA n.º 3.862/2019, de 18/06/2019214.   

Dentre as principais regras aprovadas estão as seguintes: 

(i) a redução do volume mínimo exigido para que um usuário cativo migre para o 

mercado livre, dos atuais 100 mil metros cúbicos diários, limite mínimo previsto 

nos contratos de concessão, para 300 mil metros cúbicos/mês, equivalente a 10 

mil m3/dia, sem restrição de consumo mínimo diário,  devendo o usuário 

celebrar contrato de utilização do sistema de distribuição pelo prazo mínimo de 

um ano; 

(ii) a comprovação da condição de autoimportador (AI) e autoprodutor (AP) se dará 

mediante o registro junto à ANP; 

(iii) definição de ramal dedicado e exclusivo como sendo todo gasoduto que conecte 

o AI, o AP ou o CL diretamente ao transportador, UPGN ou terminal de GNL, 

por meio de ramal específico, não interligado à malha física da distribuição; 

(iv) a condição de ramal dedicado não é descaracterizada no caso de conexão de 

outros agentes;  

(v) permissão para que o consumidor livre, o autoimportador ou o autoprodutor de 

gás possam construir seus próprios gasodutos, cujos projetos devem ser 

aprovados pelas concessionárias com ciência prévia da AGENERSA; e, ao final 

da construção, o ativo será transmitido à concessão e os agentes contratarão a 

operação e manutenção com a concessionária; 

 
Deliberações AGENERSA N.º 738/2011, N.º 1250/2012, N.º 1357/2012, N.º 1616/2013, N.º 2924/2016, N.º 
2850/2016, N.º 3029/2016, N.º 3163/2017, N.º 3164/2017, N.º 3165/2017, N.º 3243/2017 e N.º 3244/2017.  
Disponível em: < www.agenersa.rj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3019:2019-04-24-
14-31-41&catid=108:noticias&Itemid=124>  Acesso em: 20/08/2019   
214 Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (AGENERSA). 
Deliberação AGENERSA nº 3.862 de 18 de junho de 2019. Disponível em: 
<http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO3862.pdf>  Acesso em: 
20/08/2019 



102 
 

(vi) os agentes livres também podem participar com até 90% do investimento na 

construção, pelas concessionárias, de gasodutos dedicados, sendo a tarifa 

calculada com base nos custos específicos de investimento, operação e 

manutenção das instalações dedicadas; 

(vii) estabelece regras gerais para cálculo de três tipos de tarifas de uso do sistema de 

distribuição aplicáveis aos agentes livres: TUSD; TUSD-E, TUSD Termelétrica; 

(viii) a tarifa de uso do sistema de distribuição (TUSD) será calculada aplicando-se 

um desconto na tarifa do usuário cativo relativo aos encargos de comercialização 

(já deduzida a parcela do gás natural); a redução provisória estipulada é de 1,9% 

até que sejam efetuados estudos para determinar o percentual de redução com 

base nos custos efetivos de comercialização das concessionárias; 

(ix) a tarifa específica para uso do sistema de distribuição (TUSD-E), no caso de 

gasodutos dedicados e exclusivos, será calculada mediante aplicação de um 

desconto nas margens das concessionárias considerando os custos de 

investimento, operação e manutenção, conforme as especificidades das 

instalações; 

(x) além do agente livre que construiu a instalação, farão jus à TUSD-E os 

consumidores que pertençam a empreendimento do mesmo grupo econômico, 

exercendo a mesma atividade econômica e situado em área contígua; todos terão 

direito ao mesmo tratamento tarifário específico que será calculado pela 

AGENERSA com base nas especificidades das instalações; 

(xi) no caso do segmento termelétrico o agente que construir ramal dedicado e 

exclusivo poderá optar pela TUSD-termelétrica, com um desconto pré-

determinado, ou pela TUSD – E, a ser calculada pela AGENERSA; 

(xii) a aquisição de gás natural pelas concessionárias deverá ser realizada através de 

Chamamento Público, garantindo transparência da formação de preços e dos 

volumes contratados, e os contratos com os supridores deverão conter cláusulas 

que permitam flexibilidade em virtude da possibilidade de migração de 

consumidores cativos para a condição de agentes livres.  

Embora algumas regras da nova Deliberação sejam bastante positivas para a abertura do 

mercado de gás, a exemplo da realização de chamada pública nos processos de contratação de 

gás natural pelas distribuidoras e da previsão de certo grau de flexibilidade na contratação de 

gás, de forma a permitir a adequação dos volumes contratados à migração de usuários do 
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mercado cativo para o mercado livre, a nova regulamentação apresenta vários pontos que 

podem gerar insegurança jurídica e provocaram imediato questionamento pelos agentes. 

A Deliberação promove uma flexibilização do disposto no contrato de concessão, uma 

vez que em seu art. 6º autoriza os agentes livres a construir gasodutos se assim o desejarem, in 

verbis:  

  

Art.6º - Os agentes livres, e somente eles, podem, se assim desejarem, construir suas 
instalações - gasodutos no Estado do Rio de Janeiro, arcando com o valor total do 
investimento, respeitando regras de construção civil, de segurança e com projetos 
previamente aprovados pelas Concessionárias CEG e CEG  Rio,  contando com prévia 
ciência da AGENERSA.215 

 

Diferentemente da Lei do Gás que prevê a hipótese de construção de instalações e dutos 

específicos pelo CL, AP e AI nos casos em que as necessidades de movimentação de gás 

destes agentes não possam ser atendidas pelas distribuidoras estaduais, a Deliberação da 

AGENERSA deixa a cargo dos agentes livres essa decisão, independentemente da possibilidade 

de atendimento da demanda de movimentação de gás pela concessionária; ou seja, a construção 

de gasodutos dedicados poderá ser feita pelos agentes livres a seu critério.  

Conforme o voto do Relator do Processo Administrativo, não há vedação expressa nos 

Contratos de Concessão para que os agentes livres construam seus gasodutos arcando com a 

totalidade do investimento, desde que respeitem regras de construção civil e de segurança 

aplicáveis e que os projetos sejam anteriormente aprovados pelas Concessionárias.  

O Relator não menciona a Cláusula Segunda dos Contratos de Concessão, que prevê 

expressamente a exclusividade das Concessionárias para a distribuição de gás canalizado para 

qualquer utilização, em qualquer quantidade, nas regiões geográficas delimitadas, 

correspondentes às áreas de concessão. Ele baseia sua conclusão no fato de que o §1º da 

Cláusula Quarta do Contrato de Concessão216, que trata das Obrigações da Concessionária,  

 
215 Ibid. 
216 "CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 
§1°Obriga-se ainda, a CONCESSIONÁRIA sem prejuízo das demais obrigações assumidas neste instrumento, a: 
1 - atender novos pedidos de fornecimento a consumidores, desde que satisfeitas as condições de rentabilidade de 
acordo com as taxas previstas no §9 da Cláusula SETIMA abaixo, de modo a garantir o equilíbrio 
econômico-financeiro do Contrato, podendo a CONCESSIONÁRIA deixar de atender aos novos pedidos de 
fornecimento nas hipóteses de  insuficiência  de  matéria prima ou ameaça à segurança, e naquelas em que seja 
obrigada a realizar investimentos, por ela não previstos, no sistema de distribuição; fica desde já ajustado que, caso 
se faça necessária  a  participação  direta  elo consumidor no investimento necessário para atender ao próprio 
pedido de fornecimento, tal participação ficará limitada a 90% (noventa por cento) do total do investimento visando 
sempre atingir as condições de rentabilidade acima referidas;” 
Contrato de Concessão de Concessão de Serviços Públicos de Distribuição de Gás Canalizado. Disponível 
em:  
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dispõe sobre a obrigatoriedade de atendimento de novos pedidos de fornecimento de gás e 

sobre as condições em que as Concessionárias estão desobrigadas de atendê-los, não sendo 

aplicável à relação da Concessionária com aos agentes livres uma vez que não há fornecimento 

de gás a estes agentes, mas somente prestação de serviço de operação e manutenção quando 

estes agentes construírem seus próprios gasodutos.   In verbis: 

 
A citada Cláusula acima dispõe que para atender novos pedidos de fornecimento de 
gás natural para os seus usuários, as concessionárias CEG e CEG-Rio construirão os 
gasodutos. 
Ocorre que os agentes livres (Consumidor Livre, Autoprodutor ou Auto-importador) 
que adquirem gás de terceiros e não das Concessionárias, deverão contar com a 
Distribuidora somente para a operação e manutenção dos gasodutos por eles 
construídos. 
(...) 
Inexiste nos Contratos de Concessão vedação expressa para que os agentes livres 
construam os seus gasodutos arcando com a totalidade do investimento, desde que 
respeitem regras de construção civil e de segurança aplicadas, e que os projetos sejam 
anteriormente aprovados pelas Concessionárias217 

 

A Deliberação, como já mencionado, promove redução do limite mínimo para obtenção 

de autorização para migração do mercado cativo para o mercado livre em relação ao previsto 

nos contratos de concessão e introduz critério para formação da tarifa para os usuários livres 

não previsto nos Contratos.  

A Cláusula Sétima do Contrato prevê a figura do consumidor livre (CL) para consumos 

superiores a 100 mil metros cúbicos por dia de gás, garantindo à concessionária o recebimento 

de tarifa equivalente à diferença entre o valor limite para o segmento/classe de consumo em 

questão e o preço que a concessionária paga na aquisição do gás, da mesma supridora.  Em 

função disso, o Voto do Relator218 é no sentido de que se aplicam regras diferentes para a 

formação da tarifa do consumidor livre (CL) atendido por gasoduto dedicado, a depender de 

sua fonte de suprimento de gás comparada à da Concessionária: 

 
<https://www.naturgy.com.br/servlet/ficheros/1297131797830/374%5C531%5CContratodeConcessãoCEGRIO,
0.pdf>  Acesso em: 27/09/2019 
217 Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro AGENERSA.  Relatório e 
Voto sobre Deliberação AGENERSA nº 3.862 de 18 de junho de 2019. Disponível em:  
<http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO3862.pdf > 
Acesso em: 20/08/2019  
218 “Assim, se as Concessionárias CEG e CEG-Rio tiverem contratado como sua supridora determinada empresa, 
todos os agentes livres que contratarem compra de gás da mesma supridora, terão que pagar tarifa  equivalente  à 
diferença  entre o  valor  limite das Concessionárias para o tipo de consumidor em questão, acrescido do preço 
pago na aquisição de gás da mesma supridora. É o que estabelece o contrato, que de verá ser respeitado.” 
Ibid.  p. 11 
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(i) no caso em que o CL venha adquirir o gás da mesma fonte supridora da 

concessionária, ele faria jus a uma tarifa conforme definido no contrato de 

concessão, ou seja abatendo-se o custo do gás da concessionária; e 

(ii) no caso em que o CL adquire o gás de outros supridores, diferentes dos 

fornecedores de gás da Concessionária, ele faria jus à tarifa específica (TUSD-

E), calculada pela AGENERSA considerando os custos específicos do 

investimento, operação e manutenção do ramal dedicado. 

Conforme tornado público pela AGENERSA, foram apresentados embargos de 

declaração em face da citada Deliberação pelos seguintes órgãos, associações e empresas: 

Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego, Renda e Relações Internacionais - 

SEDEERI, NATURGY, PETROBRAS, IBP, ABRAGET e MARLIM AZUL ENERGIA.219 

A Naturgy, grupo espanhol que controla e representa as distribuidoras de gás canalizado 

no Estado, CEG e CEG Rio, apresentou embargos contra as mudanças no marco regulatório, 

alegando que a revisão da regulação estadual “fere o acordo bilateral celebrado entre as 

concessionárias e o poder concedente” 220. 

Nos embargos a Naturgy identifica omissões no voto do Relator sobre os seguintes 

aspectos, levantados pela mesma por ocasião da consulta e audiência públicas, e que 

caracterizam desconformidade com o contrato de concessão, notadamente no que se refere à 

tarifa diferenciada para os agentes livres: 

(i) que a Cláusula Sétima do Contrato de Concessão já prevê a hipótese de aquisição 

de gás natural pelo consumidor livre diretamente do produtor, dispondo, 

inclusive, acerca da respectiva margem de distribuição a ser percebida pelas 

Concessionárias, entendendo a Naturgy que os novos agentes devem ser 

enquadrados no referido dispositivo em cumprimento ao Contrato de Concessão; 

(ii) que o descumprimento das condições pactuadas gera insegurança jurídica e 

regulatória e fere o acordo celebrado entre as concessionárias e o poder 

concedente; 

 
219 AGENERSA. Disponível em: 
<http://www.agenersa.rj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2842:2017-07-31-13-46-
07&catid=108:noticias&Itemid=124>  Acesso em: 20/08/2019 
220 NATURGY. Embargos à Deliberação AGENERSA 3.862/2019. Disponível em: 
<http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/consultapublica/leidogas/embargos/naturgy.PDF>  
Acesso em: 20/08/2019 
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(iii) que o art. 7° da Lei Estadual nº 2.752/97221 dispõe que o enquadramento tarifário 

deve obedecer a um critério de categorização por segmento/classe de 

consumidor, e que somente é permitido praticar tarifas diferenciadas "em função 

de características técnicas", na forma que dispõe o art. 1°, §2° da mesma lei 

estadual;  portanto deve ser cobrado dos agentes livres a mesma margem de 

distribuição praticada com relação aos consumidores cativos dos respectivos 

segmentos/classes, posto que são igualmente usuários do sistema de distribuição 

de gás e “possuem o ônus social que permeia essa modalidade de serviço 

público, o qual se traduz no custeio da estrutura comum a todos os usuários do 

serviço”;222 

(iv) que eventual fixação de tarifa específica para os novos agentes ensejaria o 

aumento da tarifa de toda a base de clientes restantes, como medida 

indispensável à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da concessão. 

 
As concessionárias alegam que a decisão da AGENERSA não pode ser considerada 

fundamentada por não terem sido enfrentados todos os argumentos capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão adotada, e que as omissões prejudicam a apresentação de recurso por 

não possibilitar o conhecimento do entendimento da Agência. Também identificam vários 

pontos obscuros na decisão, dentre os quais: 

(i) a revogação imediata da regulamentação existente sem que tenham sido 

formalizados termos aditivos aos contratos de concessão; 

(ii) estabelecimento de regras para novos gasodutos dedicados, sem esclarecer que, 

no caso de clientes já abastecidos por dutos dedicados, não caberá a 

possibilidade de construção de novos dutos pelos próprios agentes, uma vez que 

seria antieconômico e contra a modicidade tarifária; 

(iii) não deixa claro que o investimento realizado pela concessionária, após ativado, 

deverá ser considerado na Base de Ativos Regulatória para fins de remuneração. 

 
221  A Lei 2752/97 do Estado do Rio de Janeiro dispõe sobre os critérios de fixação e revisão das tarifas do 
serviço público concedido de gás canalizado no estado e dá outras providências.  RIO DE JANEIRO. Lei 
2752/97 de 02 de julho de 1997. Disponível em: 
<alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/379ec0e7d487e61f032564fe0065343f?
OpenDocument>   Acesso em: 20/08/2019 
222 NATURGY. Embargos à Deliberação AGENERSA 3.862/2019. Disponível em: 
<http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/consultapublica/leidogas/embargos/naturgy.PDF>  
Acesso em: 20/08/2019 



107 
 

Nos embargos apresentados pela PETROBRAS, a empresa identifica contradições, 

omissões e inexatidões no Ato Administrativo que culminou com a publicação da citada 

Deliberação e aponta necessidade de sua correção. Dentre outros pontos identificados como 

carecedores de correção, a PETROBRAS alega que, conforme interpretação literal da 

Deliberação, teriam sido criadas duas categorias de agentes livres: (i) os que adquirem gás do 

mesmo supridor da concessionária e não teriam direito à TUSD-E e (ii) os que adquirem gás de 

fornecedores distintos dos supridores das distribuidoras e teriam direito à TUSD-E.  

Além de não haver qualquer base legal para essa diferenciação, este dispositivo irá gerar 

insegurança jurídica pois os consumidores livres no transcorrer de suas atividades poderiam ter 

sua tarifa de utilização do sistema de distribuição abruptamente modificada ao trocar de 

fornecedor ou até mesmo na troca de supridor pela distribuidora.  Aduz que a TUSD-E tem por 

objetivo remunerar os custos de operação e manutenção dos ramais dedicados, além de alguma 

parcela do investimento realizado pela concessionária no ramal dedicado, não guardando 

relação alguma com quem é o fornecedor de gás do usuário ou da distribuidora.223 

Embora o Relator mencione em seu Voto que a AGENERSA deverá nortear sua 

avaliação sobre o tema em alguns princípios, dentre os quais: o respeito ao equilíbrio 

econômico-financeiro da Concessão, não apenas do ponto do de vista do concessionário, mas 

também do usuário; a função social da concessão; a diminuição dos riscos do negócio e o 

respeito aos contratos de concessão,224 observa-se que a citada Deliberação inovou 

substancialmente em relação ao disposto no contrato de concessão, sua redação, seu processo 

de discussão e aprovação geram insegurança jurídica não somente para as concessionárias, mas 

para os agentes livres que venham a efetuar a migração do mercado cativo para o mercado livre, 

 
223 PETROBRAS. Embargos à Deliberação AGENERSA 3.862/2019. Disponível em: 
<http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/consultapublica/leidogas/embargos/petrobras.PDF> Acesso em: 
20/08/2019 
224 “Sendo assim, certo é que o Rio de Janeiro sai na frente no âmbito da regulação estadual, ao abraçar a 
supracitada Política de Governo, apresentada por meio do "Plano de Abertura do Setor de Gás Natural e Quebra 
do Monopólio", de modo que a adequada regulação para o setor se consubstancie em ferramenta de incentivo à 
competitividade e ao real e efetivo desenvolvimento industrial. Ressalte-se que esta Agência irá externar seu 
posicionamento sobre o tema tendo como princípios norteadores: o direito dos usuários a prestação eficiente do 
serviço concedido; modicidade tarifária; respeito ao equilíbrio econômico-financeiro da concessão, não só do 
ponto de vista da concessionária mas também do usuário; função social da concessão; diminuição dos riscos do 
negócio ; respeito ao contrato de concessão; hermenêutica própria do direito público aplicada aos contratos de sua 
órbita; necessidade da colocação em prática de política econômica moderna para incremento do setor de 
distribuição de gás, tendo como destaques o papel da Concessionária e de todos os agentes; aspectos econômico-
financeiros da situação do país, principalmente do Estado do Rio de Janeiro, que passa por grave crise econômica; 
e a proximidade do término das Concessões de gás canalizado em 2027.”  
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro AGENERSA.  Relatório e 
Voto sobre Deliberação AGENERSA nº 3.862 de 18 de junho de 2019. p.3  Disponível em: 
<http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO3862.pdf > 
Acesso em: 20/08/2019   
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bem como para novos grandes consumidores que venham se instalar no Estado.  Em resumo, a 

nova regulamentação:  

(i) promove alterações unilaterais no que foi pactuado sem endereçar os efeitos no 

equilíbrio econômico e financeiro da concessão;  

(ii) dispõe sobre tratamento tarifário de forma diferenciada para consumidores na 

mesma situação fática, a exemplo de consumidores que se conectarem em ramais 

dedicados, construídos por agentes livres, e que, no caso de pertencerem ao 

mesmo grupo econômico do investidor e exercerem a mesma atividade, fazem 

jus à TUSD-E, enquanto que outros agentes que não pertençam ao mesmo grupo 

terão outro enquadramento tarifário, não definido na deliberação (presume-se 

que seria aplicado nestes casos a TUSD);  

(iii) não deixa claro que clientes já abastecidos por dutos dedicados não poderão 

construir novos dutos;  

(iv) não é clara em relação à inclusão ou não dos investimentos realizados pelas 

concessionárias na base regulatória de ativos;  

(v) idem, em relação à aplicação da TUSD-E para os consumidores livres que 

adquiram gás natural do mesmo supridor de gás das concessionárias; conforme 

a literalidade da Deliberação, ora o direito à TUSD-E depende apenas do usuário 

estar conectado em ramal exclusivo e dedicado, ora a Deliberação exige que a 

aquisição do gás seja de fornecedor diferente do supridor de gás da distribuidora 

para que o CL tenha direito à TUSD-E;  

(vi) ao estabelecer tarifas de movimentação de gás diferenciadas a depender do 

supridor de gás, a regulação interfere e prejudica o desenvolvimento de um 

mercado livre com diversidade de supridores de gás tanto para a concessionária 

quanto para os consumidores livres.  

Além disso, observa-se ausência de avaliação de potenciais impactos para os 

consumidores cativos, considerando as significativas diferenças dos graus de maturidade dos 

mercados e da capilaridade/extensão dos sistemas de distribuição de cada área de concessão, 

além do grau de concentração de receitas em grandes clientes.225 

 
225  Conforme os seguintes dados das concessionárias CEG e CEG Rio, as diferenças das áreas de concessão são 
significativas, podendo ocorrer graus diferentes de intensidade dos efeitos do by pass físico: (i) extensão da 
redes: 4,6 mil Km e 1,3 mil Km respectivamente; (ii) nº de clientes: 940 mil e 74 mil;  (ii) mercado atendido: 
11,5 milhões m3/dia e 5,7 milhões de m3/dia; percentual do consumo industrial e geração térmica sobre o 
consumo total: 77% e 92%.  
Fonte: dados de 2018 apresentados no Workshop da Agência Internacional de Energia, sobre “Mercado de gás 
natural no Brasil” realizado em outubro do ano corrente no MME.   
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Em outubro o Conselho Diretor da Agência julgou e negou provimento, por 

unanimidade, aos embargos de declaração apresentados contra a Deliberação 3.862/2019 

aprovada no mês de junho, não sendo possível prever ainda se haverá judicialização da questão 

pelas concessionárias.226 

  

 

3.6  O caso do Estado de Sergipe 

 

 

Em maio de 2019 a Agencia Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe, 

AGRESE, convocou Audiência Pública para recebimento e discussão de contribuições para 

alteração do Regulamento dos Serviços de Distribuição de Gás Canalizado do Estado de 

Sergipe, aprovado em 2016.  Em setembro foram aprovadas as seguintes alterações no 

Regulamento227: 

(i) redução do volume mínimo exigido para que um usuário cativo migre para o 

mercado livre dos atuais 80 mil metros cúbicos diários, para 300 mil metros 

cúbicos/mês (equivalente a 10 mil m3/dia), sem restrição de consumo mínimo 

diário; 

(ii) no retorno do CL ao mercado cativo, redução de três para dois anos o prazo 

mínimo do contrato de fornecimento de gás a ser celebrado com o 

concessionário; 

(iii) define como “redes de distribuição exclusivas, dedicadas e específicas” o 

conjunto de instalações e dutos construídos pelo consumidor livre, autoprodutor 

ou autoimportador para seu uso específico, não interligados ao sistema de 

distribuição, que deverão ser incorporados à Concessão mediante declaração de 

utilidade pública e justa e prévia indenização;  

 
Fundação Getúlio Vargas. Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura. Harmonizing the natural gas 
distribution regulation 
Disponível em: <http://www.mme.gov.br/documents/1138769/172116101/S5_3_Joisa+Dutra.pdf/6cc3e3eb-
6dd2-4320-8dd7-3bf6c09b99ef> Acesso em: 29/10/2019 
226 AGENERSA. Deliberação AGENERSA nº 3967 de 10 de outubro de 2019. Disponível em: 
<http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/DELIBERACAO3967.pdf> Acesso em: 
30/10/2019 
227 Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (AGRESE). Resolução nº 8 de 26 de 
setembro de 2019. <https://www.agrese.se.gov.br/doucumentos/1225.pdf>  Acesso em:  09/10/2019 
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(iv)  a concessionária pode negociar com os agentes livres que disponham de redes 

de distribuição exclusivas, dedicadas e específicas para que as instalações e 

dutos sejam dimensionados de forma a viabilizar a conexão por terceiros, sob a 

intermediação da AGRESE; 

(v) institui a TMOV-E ou tarifa de movimentação específica, que será devida pelos 

consumidores livres, autoprodutores ou autoimportadores com redes de 

distribuição exclusivas, dedicadas e específicas;  

(vi) a TMOV–E deverá considerar apenas os custos de operação e manutenção nos 

casos em que as necessidades de movimentação de gás do CL, AP e AI não 

possam ser atendidas pelo concessionário e que esses agentes construam 

instalações e dutos para seu uso específico; 

(vii) simplifica o processo para obtenção de autorização de comercializador para 

atuação na área da concessão. 

Cabe ressaltar que o Regulamento dos Serviços de Distribuição de Gás Canalizado do 

Estado de Sergipe, aprovado pelo Decreto Estadual nº 30.352/2016228, mesmo antes da 

incorporação das alterações acima mencionadas, já prescrevia, de forma bastante detalhada, as 

normas para reger as relações entre o consumidor livre (CL), o autoprodutor (AP) e o 

autoimportador (AI) com a concessionária de distribuição de gás, sob a regulação da AGRESE, 

destacando-se os seguintes pontos:  

(i) reproduz as definições de AP e AI da Lei do Gás, bastando a autorização pela 

ANP e o registro na AGRESE para o exercício de suas atividades no Estado; 

(ii) define o mercado livre como o conjunto de consumidores livres na área de 

concessão e disciplina os requisitos para habilitação à condição de CL e as regras 

para retorno ao mercado cativo; 

(iii) esclarece que a exploração dos serviços locais de gás canalizado, a implantação 

de gasodutos de distribuição e a movimentação de gás canalizado na área de 

concessão são exclusivos, porém a exclusividade não abrange a prestação de 

serviços de comercialização de gás dentro da área de concessão 229; 

 
228 Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (AGRESE). Regulamento dos Serviços 
Locais de Gás Canalizado no Estado de Sergipe. Disponível em: 
<https://www.agrese.se.gov.br/doucumentos/1226.pdf>  Acesso em: 09/10/2019 
229 Regulamento aprovado pelo Decreto Estadual nº 30.352/2016:  
Art. 6º. A concessão para exploração dos serviços locais de gás canalizado delegada pelo poder concedente é 
exclusiva, sendo que o concessionário terá direito único e o dever de prestar os serviços locais de gás canalizado 
e o direito não exclusivo de prestar os serviços de comercialização de gás dentro da área de concessão, pelo prazo 
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(iv) o concessionário não é obrigado a realizar a expansão de suas instalações se 

demonstrada a inviabilidade técnica ou econômica do empreendimento, sendo 

facultado aos usuários e agentes livres a participar financeiramente dos 

investimentos sem prejuízo da posse das instalações pelo concessionário;  

(v) estabelece a Tarifa de movimentação de gás, TMOV, a ser cobrada pelo 

concessionário, cuja regra de formação é a mesma das tarifas de cada segmento 

e faixas de consumo correspondentes ao mercado cativo, abatendo-se os custos 

de suprimento e de comercialização do gás; 

(vi) determina que a TMOV não se aplica sobre o deslocamento de gás, para 

Consumo Próprio, no conjunto de instalações e dutos integrantes de Terminais 

de GNL e gasodutos de transferência, na forma da legislação federal, de interesse 

exclusivo de seu proprietário.  

Com as alterações introduzidas no Regulamento observa-se que passaram a vigorar duas 

tarifas de movimentação ou de uso do sistema de distribuição com regras de formação distintas: 

(i) a TMOV, já prevista por ocasião da aprovação em 2016 do Regulamento, que corresponde 

basicamente a tarifa para o mercado cativo deduzida da parcela do gás e das despesas de 

comercialização da concessionária;  e (ii) a TMOV-E,  a ser definida pela AGRESE com base 

nos custos de operação e manutenção específicos, aplicável aos casos em que os agentes livres 

construam suas próprias instalações e dutos para movimentação de gás em redes de exclusivas, 

dedicadas e específicas. A única hipótese de construção das próprias instalações por esses 

agentes, prevista no Regulamento, é no caso em que a concessionária demonstrar a 

inviabilidade econômica do investimento na rede específica, justificando sua não realização.  

Cabe destacar que o Contrato de Concessão não trata expressamente das figuras do 

consumidor livre, autoimportador ou autoprodutor, e, por conseguinte, de tarifa de 

movimentação de gás; da definição de “serviços de distribuição de gás canalizado”, objeto da 

concessão exclusiva à SERGAS; tampouco da possibilidade de construção de instalações pelos 

usuários, na hipótese acima listada, prevendo apenas a hipótese em que, nos casos em que o 

usuário estiver localizado a uma distância tal que não permita sua ligação, de forma econômica, 

 
definido no contrato de concessão, atendendo aos princípios da eficiência, da continuidade, da generalidade e da 
modicidade dos valores das tarifas, regularidade, segurança, atualidade tecnológica e cortesia. (gn); 
art. 3º. para os fins do disposto neste regulamento, define-se,(...): 
XLII - Serviços locais de gás canalizado: São os serviços públicos prestados de acordo com o contrato de 
concessão, incluindo as atividades integradas de construção, manutenção e operação de gasodutos de 
distribuição, bem como de aquisição, movimentação, distribuição e comercialização do gás; 
Ibid.  
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ao sistema já implantado, o usuário pode assumir parte dos gastos necessários para tornar sua 

ligação ao sistema economicamente viável.    

Como já mencionado, o Regulamento aprovado prevê uma exceção ao pagamento da 

tarifa de movimentação, nos casos de “deslocamento de gás, para Consumo Próprio, no 

conjunto de instalações e dutos integrantes de Terminais de GNL e gasodutos de transferência, 

na forma da legislação federal, de interesse exclusivo de seu proprietário”230, tema que já é 

objeto de controvérsia entre a Concessionária e a Agência Reguladora e resultou em instauração 

de lide, envolvendo caso concreto sobre o qual faremos uma breve descrição a seguir. 

A SERGAS – SERGIPE GÁS S/A propôs, em maio do corrente ano, Ação Anulatória 

de Ato Administrativo ajuizada em face da AGRESE e da Centrais Elétricas de Sergipe - 

CELSE, com pedido de tutela antecipada.  

A SERGAS requer a anulação de Atos Administrativos consubstanciados na Portaria 

AGRESE nº 6 de fevereiro de 2019231, na Nota Técnica AGRESE/CAMGAS nº 14/2018232 e 

no Despacho Conclusivo233 proferido pela AGRESE em janeiro deste ano.  Na essência tais 

atos analisam e deferem pleito da CELSE, na condição de autoimportador de gás natural, de 

dispensa de contratação de movimentação de gás com a SERGAS em instalações e dutos em 

sua área de concessão, especificamente entre o Terminal de GNL, que consiste numa Unidade 

Flutuante de Estocagem e Regaseificação FSRU – Floating Storage Regasefication Unit – em 

mar,  e a usina termelétrica da UTE Porto de Sergipe I, em terra, que fazem parte de 

empreendimento em execução pela CELSE.  A CELSE pretende importar gás natural liquefeito, 

que será descarregado na Unidade Flutuante, onde será estocado, e, após a regaseificação, 

movimentado para a usina termoelétrica em terra. 

 
230 Ibid. 
231 A Portaria n º 06/2019 – defere o Registro de Autoimportador de gás natural à CELSE;  
AGRESE. Portaria nº 6 de 8 de ferreiro de 2019. Disponível em: 
<https://www.agrese.se.gov.br/doucumentos/611.pdf> Acesso em:04/09/2019   
232 a Nota Técnica AGRESE/CAMGAS nº 14/2018 apresenta a seguinte conclusão: “não haverá acesso ao sistema 
de distribuição e como consequência não se encontra razoabilidade para celebração do contrato de movimentação 
do gás o que no caso específico não será realizado, tendo em vista que o gás importado possuirá gasoduto exclusivo 
dentro da unidade industrial tendo como único controle a pressão exigível para operação da turbina como 
combustível de alimentação”.  
AGRESE. Nota Técnica AGRESE/CAMGAS n º 14/2018.  Disponível em: 
<https://www.agrese.se.gov.br/doucumentos/1173.pdf> Acesso em: 30/10/2019. 
233  O Despacho Conclusivo responde à consulta da CELSE sobre dispensa de contratação de movimentação de 
gás natural com concessionária local. Com base em Nota Técnica 14/2018, a conclusão é pela “desnecessidade de 
celebração de contrato com a Concessionária local para a movimentação de gás canalizado do terminal GNL até a 
unidade industrial”. 
AGRESE. Despacho Conclusivo de 31 de janeiro de 2019. Disponível em: 
<https://www.agrese.se.gov.br/doucumentos/613.pdf>  acesso em 04/09/2019 



113 
 

Indeferido o pedido de tutela provisória, a SERGAS interpôs Agravo de Instrumento234 

requerendo suspensão dos atos administrativos impugnados por entender ser necessário que a 

CELSE celebre contrato de movimentação de gás.  A SERGAS alega: 

(i) que possui a concessão para explorar com exclusividade os serviços locais de gás 

canalizado pelo prazo de cinquenta anos, conforme Cláusula Segunda do Contrato 

de Concessão, celebrado com o Estado de Sergipe em 11.03.1994;235  

(ii) que o Regulamento, aprovado pelo Decreto Estadual nº 30.352/2016, também prevê 

que, em se tratando de Autoimportador, deverá ser celebrado contrato de 

movimentação de gás atribuindo ao concessionário a operação e a manutenção das 

instalações e dutos.236 A atividade de movimentação de gás é exclusiva da 

concessionária no território abrangido pelo Contrato de Concessão e que, portanto, 

a CELSE, contrariando a regulação estadual, construiu as instalações e os dutos de 

movimentação de gás natural que interligam o Terminal de GNL à UTE Porto de 

Sergipe I; 

(iii) que o Regulamento define “Consumo Próprio” como o “volume de gás natural 

consumido exclusivamente nos processos de produção, coleta, transferência, 

 
234 Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE). Agravo de Instrumento nº 201900822429 de 30/07/2019.   
Disponível em:  
<https://www.tjse.jus.br/tjnet/consultas/internet/exibeIntegra.wsp?tmp.numProcesso=201900822429&tmp.dtMo
vimento=20190731&tmp.seqMovimento=1&tmp.codMovimento=342&tmp.tipoIntegra=1> Acesso em: 
10/09/2019   Inteiro teor da decisão do Desembargador Ricardo Múcio Santana de A. Lima. 
235 Contrato de Concessão  CLÁUSULA SEGUNDA – Do objeto, do prazo e da delimitação: “O Objeto do 
presente ajuste é a concessão pelo Concedente à Concessionária, pelo prazo de 50 (cinquenta) anos, contados a 
partir da assinatura deste instrumento, do direito de explorar, com exclusividade em todo o território do Estado de 
Sergipe, os serviços de distribuição de gás canalizado aos diversos segmentos de mercado (comercial, industrial, 
institucional, residencial, automotivo e outros), seja para fins de matéria prima, de geração de energia, ou de 
quaisquer outras formas de utilização ou finalidade que os avanços tecnológicos permitam contribuir para o 
desenvolvimento econômico e social do Estado.”  
AGRESE. Contrato de Concessão de Serviços Públicos. Disponível em: 
<https://www.agrese.se.gov.br/doucumentos/44.pdf> Acesso em: 04/09/2019 
236 Regulamento aprovado pelo Decreto Estadual nº 30.352/2016: 
Art. 44. Os AUTO-IMPORTADORES e os AUTOPRODUTORES deverão obter Autorização da AGRESE para 
contratar os serviços de MOVIMENTAÇÃO DE GÁS na área de concessão. 
§ 1º Os AUTO-IMPORTADORES e os AUTOPRODUTORES deverão apresentar os seguintes documentos para 
obter autorização da AGRESE para contratar os serviços de MOVIMENTAÇÃO DE GÁS na área de concessão: 
(....) 
c) ato comprobatório emitido pelo CONCESSIONÁRIO da possibilidade técnica, sem prejuízo dos demais clientes 
do MERCADO CATIVO e/ou MERCADO LIVRE, existentes ou previstos, de acesso ao Sistema de Distribuição 
já construído e em operação do CONCESSIONÁRIO, ou mediante acordo técnico e comercial para implantação 
de nova canalização; 
d) garantias de que dispõem dos volumes de GÁS para entrega ao CONCESSIONÁRIO nos PONTOS DE 
RECEPÇÃO, nos volumes e demais termos propostos do CONTRATO DE MOVIMENTAÇÃO DE GÁS. 
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (AGRESE). Regulamento dos Serviços Locais 
de Gás Canalizado no Estado de Sergipe. Disponível em: 
<https://www.agrese.se.gov.br/doucumentos/1226.pdf>  Acesso em: 09/10/2019 
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estocagem e processamento do gás natural”237, sendo que nenhuma dessas hipóteses 

corresponde à utilização do gás natural como combustível em instalações 

industriais, para geração de energia elétrica, como objetiva a CELSE; 

(iv) que, tanto no âmbito Federal (art. 46 da Lei 11.909/2009) quanto no Estadual, é 

obrigatória a contratação da concessionária para movimentação do gás, ainda que 

os dutos sejam construídos e implantados pelo auto importador na hipótese de 

inviabilidade técnica ou econômica de sua construção pela SERGAS; 

(v) que a CELSE, ao obter o registro de autoimportador na ANP, teve a validade do 

referido registro condicionada à assinatura de contrato com a distribuidora 

estadual238 e, ao requerer o mesmo registro perante a AGRESE, omitiu a condição 

de validade imposta pela ANP, pretendendo movimentar gás natural nessas 

instalações e dutos que interligam o Terminal de GNL à UTE Porto de Sergipe I de 

forma autônoma, ou seja, sem a intervenção da SERGAS. 

A AGRESE, por outro lado, argumenta que “o Terminal e a Termoelétrica são 

interligados por dutos próprios desta. Ou seja, tratam-se de dutos integrantes do Terminal de 

GNL para a entrega de gás natural para Consumo Próprio da Termoelétrica.”239  Neste sentido, 

a CELSE se apresenta como “autoimportador consumidor próprio da totalidade do gás 

importado” (gn), a ser regaseificado em Terminal de GNL da própria Termoelétrica, estando o 

Terminal e a Termoelétrica interligados por dutos próprios desta, e portanto, não se submete às 

exigências contidas nas alíneas “c” e “d” do art. 44 do Decreto Estadual nº 30.352/2016 (ato 

comprobatório de emitido pelo Concessionário da possibilidade técnica de acesso ao Sistema 

de Distribuição ou acordo técnico e comercial para implantação de nova canalização).  

A Procuradoria Geral do Estado defende a desnecessidade da celebração do contrato 

com a Distribuidora em razão do disposto no § 5º do art. 28 do Decreto Estadual 30.352/2016,  

que exclui as operações de deslocamento de Gás Natural, para Consumo Próprio, no conjunto 

 
237  Ibid. Inteiro teor da decisão do Desembargador Ricardo Múcio Santana de A. Lima 
238 A CELSE S/A obteve o Registro de Autoimportador, sendo a validade do Registro condicionada à celebração 
de “de contrato entre o Autoimportador e a distribuidora estadual que atribua a esta última, no mínimo, a operação 
e manutenção das instalações e dutos à jusante da Unidade de Recebimento e Regaseificação de Gás Natural 
Liquefeito, que pertencem à esfera de regulação estadual”.      
ANP. Despacho nº 1.200, de 23.10.2018 - dou 24.10.2018.  Disponível em: 
<http://legislacao.anp.gov.br/?path=legislacao-anp/despachos/2018/outubro&item=desp-1-201-2018>   Acesso 
em: 06/11/2019. 
239 Ibid. Inteiro teor da decisão do Desembargador Ricardo Múcio Santana de A. Lima 
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de instalações e dutos integrantes de Terminais de GNL e gasodutos de transferência para usinas 

termoelétricas.240 

A decisão do Desembargador do Tribunal de Justiça de Sergipe foi no sentido de 

indeferir a tutela antecipada, por entender que “inexiste área de regulação e sujeita à exação da 

SERGAS quanto a esse empreendimento”241. Observa que há interligação por dutos da CELSE 

entre a Unidade Flutuante de Estocagem e Regaseificação (FSRU – Floating Storage 

Regasefication Unit)  e as instalações em terra da UTE Porto de Sergipe,  e que, conforme a 

ANP, as instalações integram o Terminal de GNL até a UTE, não havendo atividade de 

regulação estadual porquanto esfera de competência exclusiva da União, a cargo regulatório da 

ANP. Por fim, reitera a afirmação expressa na decisão do juízo de 1º grau de que a decisão de 

tutela antecipada “importaria gravame acentuado à sustentabilidade do empreendimento a cargo 

das CELSE S/A, ampliando os custos de operação em valores, em tese, consideráveis.”242 

Com base no caso acima exposto observa-se que, tanto a AGRESE quanto a 

Procuradoria, baseiam suas argumentações no § 5º do art. 28 do Regulamento dos Serviços de 

Gás Canalizado:  

 

§ 5º A TMOV não se aplica sobre o deslocamento de Gás Natural, para Consumo 
Próprio, no conjunto de instalações e dutos integrantes de Terminais de GNL e 
gasodutos de transferência para usinas termoeletricas, na forma da legislação federal, 
de interesse exclusivo de seu proprietário. (gn)243 

 

O Inciso XV do art. 3º do Regulamento, assim define Consumo Próprio: 

 

Art. 3º. Para os fins do disposto neste Regulamento, define-se, aplicando-se os 
verbetes, conforme concordância exigível no texto, no singular ou plural: 
(...) 
XV - CONSUMO PRÓPRIO: Volume de gás natural consumido exclusivamente nos 
processos de produção, coleta, transferência, liquefação, regaseificação, estocagem e 
processamento de gás natural;244 

 

Adicionalmente, cabe destacar que a definição de Consumo Próprio do inciso IX do art. 

2º da lei 11909/2009, Lei do Gás, abaixo transcrito, e reproduzido no inciso XV do art.3º do 

 
240 Ibid. Inteiro teor da decisão do Desembargador Ricardo Múcio Santana de A. Lima 
241 Ibid. Inteiro teor da decisão do Desembargador Ricardo Múcio Santana de A. Lima 
242 Ibid. Inteiro teor da decisão do Desembargador Ricardo Múcio Santana de A. Lima 
243 Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (AGRESE). Regulamento dos Serviços 
Locais de Gás Canalizado no Estado de Sergipe. Disponível em: 
<https://www.agrese.se.gov.br/doucumentos/1226.pdf>  Acesso em: 09/10/2019 
244 Ibid. 
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Regulamento, com a inclusão do volume de gás consumido nos processos de liquefação e 

regaseificação, não abrange o consumo de gás em instalações de autoprodutor e autoimportador 

para geração de energia destinada à comercialização: 

 

Art. 2o Ficam estabelecidas as seguintes definições para os fins desta Lei e de sua 
regulamentação:  
(...) 
IX - Consumo Próprio: volume de gás natural consumido exclusivamente nos 
processos de produção, coleta, transferência, estocagem e processamento do gás 
natural; (gn) 
 
XXXII - Autoprodutor: agente explorador e produtor de gás natural que utiliza parte 
ou totalidade de sua produção como matéria-prima ou combustível em suas 
instalações industriais; 
 
XXXIII - Auto-importador: agente autorizado para a importação de gás natural que 
utiliza parte ou totalidade do produto importado como matéria-prima ou combustível 
em suas instalações industriais. 245 

 

A novidade ora introduzida é a equiparação a “Consumo Próprio”, conforme definido 

na Lei do Gás, ao gás consumido no processo de geração de energia elétrica destinada à 

comercialização. O conceito de Consumo Próprio expresso no artigo segundo da Lei do Gás, 

acima transcrito, correspondente ao gás utilizado no próprio processo produtivo do gás, ou 

seja, na produção, escoamento, bem como na estocagem e no processamento (tratamento e 

especificação) do gás natural.  As definições de autoprodutor e de autoimportador de gás se 

referem aos agentes que consomem gás em suas próprias instalações industriais, sendo a origem 

do gás a produção própria, pelo autoprodutor, ou importado, pelo autoimportador, mas este 

consumo não se enquadra na definição de “Consumo Próprio” da Lei 11 909/2009.   

O Regulamento aprovado em seu art. 3º, que trata das definições, acrescenta à definição 

de Consumo Próprio da Lei 11.909/2009 o volume de gás natural consumido nos processos de 

liquefação e regaseificação, mas não abrange o consumo para geração de energia destinada à 

comercialização. As hipóteses incluídas referem-se, por exemplo, ao consumo pela própria 

unidade flutuante para manutenção das baixas temperaturas visando a estocagem do gás no 

estado líquido, bem como ao consumo do energético no processo de regaseificação e 

escoamento do gás.  Esses volumes se enquadram na definição de consumo próprio do 

Regulamento, distintamente do gás consumido no processo de geração de energia em terra.  

Ao dispor sobre a não aplicação da TMOV à movimentação de gás para consumo na 

geração de energia por usina termoelétrica suprida por terminal próprio de GNL, denominando 

 
245 BRASIL. Lei nº11.909, de 4 de março de 2009. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11909.htm>  Acesso em: 5/05/2018 
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esta hipótese de “Consumo Próprio”, observa-se o manejo de conceitos da Lei do Gás de forma 

a possibilitar a subsunção de um caso concreto à hipótese prevista no Regulamento. 

Além disso, o Despacho da ANP n º 1200 de 23/10/2018, que confere o Registro de 

Autoimportador de gás à CELSE, vinculado à Instalação Industrial Consumidora UTE Porto de 

Sergipe, estabelece como requisito de validade para o registro a celebração de contrato entre o 

Autoimportador e a distribuidora estadual, in verbis: 

 

Art. 4º Nos termos do Art. 46 da Lei nº 11.909, de 4 de março de 2009, a validade do 
Registro de Autoimportador é decorrente da celebração de contrato entre o 
Autoimportador e a distribuidora estadual que atribua a esta última, no mínimo, a 
operação e manutenção das instalações e dutos à jusante da Unidade de Recebimento 
e Regaseificação de Gás Natural Liquefeito, que pertencem à esfera de regulação 
estadual.246 

 

O caso envolve questões técnicas da indústria, não havendo pretensão de esgotar o tema 

neste trabalho, mas pode ser observado que há uma clara preocupação do Estado de Sergipe 

com a viabilidade econômica do empreendimento de geração de energia a gás da CELSE, 

também demonstrada pelo juiz de 1ºgrau e pelo Desembargador em suas decisões.  

Em matéria sobre o caso de Sergipe publicada pelo Jornal a Folha de São Paulo em 

junho deste ano, há uma observação sobre a oportunidade de baratear o preço do gás para 

autoimportadores, caso a decisão seja mantida, e gerar precedentes para outros casos247. Ou 

seja, esse caso pode ser uma espécie de “leading case” que poderá servir de base para outros 

casos análogos, mas não é possível concluir ainda qual será o entendimento que irá prevalecer 

no caso de instalações semelhantes. 

Em Workshop da Agência Internacional de Energia sobre “Mercado de Gás Natural no 

Brasil”, realizado em outubro do ano corrente no MME, ambos os Estados apresentaram as 

recentes modificações introduzidas nos respectivos regulamentos e sinalizaram a adoção de 

nova política para o setor de gás natural248.  

 
246 Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis ANP. DESPACHO Nº 1.200, DE 23.10.2018 - DOU 
24.10.2018.  Disponível em:  <http://legislacao.anp.gov.br/?path=legislacao-
anp/despachos/2018/outubro&item=desp-1-201-2018> Acesso em: 06/11/2019 
247 “Se mantida e gerar precedente, a decisão pode baratear o preço do gás para autoimportadores, segundo Rafael 
Baleroni, sócio do escritório de advocacia Cescon Barrieu. "Vai ao encontro do entendimento do governo federal de 
buscar reduzir o custo do gás com a retirada da necessidade do intermediário"”.  FOLHA DE S. PAULO. 
Distribuidora sofre revés em briga judicial que põe em xeque monopólio do gás. Publicada em:18/08/2019. 
Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/07/distribuidora-sofre-reves-em-briga-judicial-
que-poe-em-xeque-monopolio-do-gas.shtml>  Acesso em: 3/09/2019   
248 BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Estado de Sergipe. Distribuição de Gás. Disponível em: 
<http://www.mme.gov.br/documents/1138769/172116101/S5_4_Marcelo+Menezes.pdf/035f80b3-efe2-4ff3-
900e-5bedc635fde9> Acesso em: 29/10/2019 
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No caso de Sergipe249, o Estado expressa sua grande preocupação em reduzir o custo do 

gás para o segmento industrial e sua intenção de rever o contrato de concessão em outras bases.  

O Estado de Sergipe apresenta o cenário atual do mercado de gás no Estado: estagnação 

do consumo em cerca de 250.000 m³/dia, tendo sofrido reduções em função de perda de clientes 

e de substituição do gás por biomassa; e o atendimento da rede a 7 municípios dentre os 75 que 

compõem o Estado.  Com relação às perspectivas e ações a implementar, o Estado informa: (i) 

que irá elaborar um Plano de Desenvolvimento do Setor de Óleo e Gás para o Estado, 

considerando a perspectiva de grande produção de gás no Estado (com custos menores do que 

os do pré-sal), o que gera inúmeras oportunidades de investimento no Estado; (ii) que sua nova 

política visa a atração de empresas consumidoras intensivas de gás (fertilizantes, petroquímica, 

cimento, cerâmica, vidro,...) para se instalarem em região próxima à UPGN a ser implantada, 

de forma a não haver custo de transporte, com incidência de uma módica tarifa de 

movimentação TMOV-E em dutos dedicados (distribuição), calculada a partir dos custos de 

operação e manutenção; (iii) que avalia que a redução do custo do gás abre perspectiva de 

retomada da produção das fábricas de fertilizantes de Sergipe e da Bahia, grandes consumidoras 

de gás; (iii) e que o posicionamento do Estado está  alinhado com as diretrizes do Novo Mercado 

do Gás e com o Plano de Equilíbrio Fiscal (PEF).   

Dentre as ações já adotadas, menciona: (i) a modernização do Regulamento de Gás; (ii) 

o posicionamento da AGRESE - Agência Reguladora Estadual acerca da não incidência de taxa 

de movimentação para os autoimportadores (UTE Porto de Sergipe) e autoprodutores (geração 

térmica na boca do poço em campos terrestres) que não utilizam a rede de distribuição da 

concessionária; (ii) a manifestação do Estado à SERGÁS, na condição de poder concedente, 

informando o interesse de rever os termos do contrato de concessão, firmado há 25 anos em 

condições dissociadas do momento atual, e o interesse em privatizar a distribuidora estadual de 

gás, com a saída de todos os sócios, mediante novo modelo de contrato de concessão; e (iii) a 

redução do ICMS do gás natural para consumo industrial. 

Em resumo, tanto no caso do Rio de Janeiro quanto no caso de Sergipe, os Regulamentos 

aprovados inovam em relação aos direitos e obrigações das concessionárias, estabelecidos nos 

 
BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Rio de Janeiro State. State’s Protagonism with The New Gas 
Market. Disponível em: 
<http://www.mme.gov.br/documents/1138769/172116101/S5_5_Celso+Bastos.pdf/1b20b495-44b5-4372-9233-
a9ab76ab611f> Acesso em: 29/10/2019 
249 Ibid. 
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contratos de concessão, visando reduzir o custo do gás para os consumidores industriais e de 

geração térmica, de forma a atrair novos empreendimentos.    

No caso do Rio de Janeiro, é flagrante o descumprimento da Cláusula que confere 

exclusividade à concessionária para construir instalações e ampliar a rede de distribuição na 

área de concessão, ao possibilitar que o agente livre decida de forma unilateral a construção de 

redes exclusivas não interligadas ao sistema de distribuição.  

No caso de Sergipe há inovação de conceitos, a partir das definições da Lei 11.909/09, 

de forma a fundamentar o entendimento da AGRESE e afastar a exclusividade da 

concessionária e, por conseguinte, a cobrança de tarifa de movimentação de gás.   

Em ambos os casos não há previsão nos contratos de concessão para instituição de tarifas 

de movimentação específicas como a TUSD-E e a TMOV-E, que promovem uma redução na 

tarifa de movimentação. 

Observa-se mais um possível impacto da autorização do by pass físico no segmento de 

distribuição, além dos já indicados no item 2.6: a insegurança jurídica para os investidores em 

geral, decorrente de adoção unilateral, pelo Poder Concedente, de normas regulatórias que 

infringem o que foi pactuado nos contratos; e a instauração de litígios envolvendo 

Concessionárias e Poder Concedente, principalmente em caso de não ser observada a obrigação 

de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão.  

Adicionalmente, cabe destacar que no caso de encampação da concessão pelo Estado de 

Sergipe, cláusula do Contrato de Concessão estabelece expressamente que a extinção da 

concessão pode se dar por interesse público superveniente, sem que haja culpa da 

Concessionária,  retornando o serviço e todos os bens utilizados na sua prestação ao Poder 

Concedente, mediante prévia indenização em dinheiro que deverá abranger também “perdas e 

danos” sofridos pela concessionária, notadamente lucros cessantes e danos emergentes.250  

Os exemplos aqui citados remetem para a discussão sobre o poder dever da 

Administração Pública de modificar unilateralmente os contratos visando o interesse público.   

No caso do by pass físico, trata-se de alterações unilaterais nos contratos resultantes de atos da 

Administração visando a implementação de nova regulação para a atividade objeto dos 

contratos de concessão, tema que será abordado a seguir.   

 

 

 
250 AGRESE. Contrato de Concessão de Serviços Públicos. Disponível em: 
<https://www.agrese.se.gov.br/doucumentos/44.pdf> Acesso em: 04/09/2019 



120 
 

3.7  Análise dos casos do Rio de Janeiro e Sergipe: extensão e limites à alteração de 

contratos de concessão de serviço público por ato normativo do regulador 

 

 

Em ambos os casos acima descritos, o fim visado pelo Poder Público ao promover a 

flexibilização da exclusividade conferida aos concessionários nos contratos de concessão251 é a 

desejável redução do custo do gás para os segmentos industrial e de geração térmica. A 

permissão do by pass físico, recentemente introduzido nos regulamentos desses Estados, e a 

consequente revisão das políticas tarifárias, têm por objetivo claramente a redução de custos 

para uma parte desses segmentos, podendo promover a atração de novos usuários e beneficiar 

os usuários já instalados cujas distâncias para os gasodutos de transporte ou de outros modais 

de suprimento de gás viabilizem a construção de novas conexões.252   

A doutrina entende haver um poder dever da Administração Pública de modificar 

unilateralmente os contratos visando ao interesse público253, desde que observado o equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato. 254  

No entendimento de Moreira a visão dogmática liberal do século XVIII de absoluta 

estabilidade das relações contratuais está superada, sendo admissível que contratos de 

concessão possam ser modificados visando atender necessidades públicas e destacando a 

capacidade de aprendizagem relativa à execução do contrato255. Tais contratos devem ser 

abertos ao novo e à flexibilização das premissas adotadas por ocasião de sua celebração.  São 

 
251  Cf. Vernalha, “a concessão envolve a delegação ao concessionário de um negócio completo, exercendo ele a 
gestão e administração empresariais sobre todo o processo econômico que resulta na prestação final do serviço ao 
usuário. Ocorre, com a técnica concessória, a descentralização (por colaboração) da prestação do serviço público, 
reservando - se o Estado a titularidade do serviço, mas transferindo a sua gestão ao domínio e responsabilidade do 
concessionário.  (tomada a expressão como espécie do gênero atividade econômica)”. GUIMARÃES, Fernando 
Vernalha. Concessão de Serviço Público. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p.75.   
252 Por outro lado, os consumidores dos segmentos industrial e de geração térmica, cujas localizações não 
possibilitem (por inviabilidade física e/ou econômica) a construção de ramais específicos e dedicados, poderão ser 
negativamente afetados bem como os demais segmentos de consumidores, a depender do impacto no equilíbrio 
econômico-financeiro da concessão. 
253 Para Vernalha, é problemático identificar a natureza de interesse público como conceito jurídico, pois o 
interesse público resulta de uma espécie de interesse geral do povo, cuja identificação é reservada ao titular do 
poder político. Embora o responsável por sua identificação seja incumbência do Estado, esta deve ser justificada 
perante à sociedade.  Cf. GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Alteração unilateral do contrato administrativo 
(Interpretação de Dispositivos da Lei 8666/93). São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2003. p. 8 
254 Segundo Moreira, “equilíbrio econômico-financeiro significa a posição estável do projeto concessionário no 
que respeita a administração de seus recursos materiais (economia) e o capital disponível para tanto (finanças)”.  
Cf. MOREIRA, Egon Bockmann. Direito das Concessões de serviço público: a inteligência da Parte Geral da 
Lei nº 8.987/1995. Curitiba: Edição do Autor, 2010. p.463 
255 MOREIRA, Egon Bockmann. Direito das Concessões de serviço público: a inteligência da Parte Geral da 
Lei nº 8.987/1995. Curitiba: Edição do Autor, 2010. p. 43 
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incompletos ou não exaustivos e dinâmicos ou evolutivos, convivendo ao longo do tempo com 

uma série de informações e transformações na realidade sócio cultural256.  

Embora o contrato administrativo seja um acordo de vontades, e, portanto, compromisso 

jurídico assumido pelas partes, isso não afasta o status de Administração Pública do polo 

contratante e a característica do contrato como meio de exercício de sua função administrativa.  

A administração pública tem o dever de zelar pelo interesse público e exercer a função pública 

que lhe foi legalmente atribuída, por isso deve ter condições de “intervir na concessão e adaptá-

la às necessidades sociais econômicas, tecnológicas, etc”.  (...) “É justamente em decorrência 

do serviço público definido no contrato de concessão – o objeto contratual – que é indispensável 

assegurar-se à Administração o dever-poder de alterar unilateralmente as prestações 

contratuais.”257  O poder de modificação do contrato de concessão de serviço público expressa 

“o poder da Administração sobre o serviço público”, nas palavras do autor, e durante o longo 

prazo da execução contratual as situações fáticas e demandas sociais se modificam 

comparativamente àquelas da época de sua celebração.258 

No entendimento de Flavio Amaral, “contratos de concessão são estruturas regulatórias 

que se encontram em permanente mutação, disciplinando relações multipolares.  Não são 

estáticos, mas dinâmicos por natureza. Não comportam soluções acabadas e que os imunize da 

realidade cada vez mais cambiável. 259 

Em estudo sobre o poder de modificação do contrato administrativo pela Administração, 

denominado ius variandi, Vernalha ressalta que “os poderes de interferência no contrato 

administrativo não são mais concebidos como simples direitos da Administração”, ou seja, “não 

é a vontade administrativa que condiciona o andamento da relação contratual mas o dever 

indisponível e funcional de atualização das necessidades públicas.”260  A imutabilidade 

 
256 Id. pp. 488-489 
257  Id. pp. 448-449 
258 Id. p. 449.  
No entendimento do autor, a Lei Geral de Concessões 8.987/95 trouxe perspectivas mais amplas de modulações e 
hipóteses de modificação contratual em relação às previstas na Lei de Licitações 8666/93; exige o cumprimento 
de 4 requisitos para alteração unilateral do contratos de concessão: (i) competência do agente; (ii) o respeito à 
natureza da cláusula a ser modificada, podendo o objeto do contrato ser diminuído, modificado ou incrementado, 
desde que observada a essência da contratação; (iii) os motivos do ato administrativo: de fato como, por exemplo 
de ordem técnica ou econômica (aí incluídas, demandas sociais, evolução da técnica, exigências ambientais, etc.), 
e de direito: prescrição normativa que permita a edição do ato; e (iv) o simultâneo reequilíbrio econômico- 
financeiro do contrato.  Id. pp. 453-454 
259 DUTRA, Joisa Campanher; e SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro (org.). 20 anos de concessões em 
Infraestrutura no Brasil. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2017. p. 49  
260  GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Alteração unilateral do contrato administrativo (Interpretação de 
Dispositivos da Lei 8666/93). São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2003. p.18 
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contratual impera até o momento em que se identificar a necessidade de adequação do serviço 

público às novas condições de execução, de acordo com um critério finalístico, assegurado o 

equilíbrio contratual.261   

Nesta linha, Justen filho afirma que a modificação nas condições originais da concessão 

não é uma prerrogativa, mas um dever-poder atribuído à Administração para realização do bem-

comum.262 

Vernalha também destaca a importância e complexidade dos métodos de participação 

na formação do ato de instabilização do contrato, concluindo que o ius variandi resulta de uma 

síntese de interesses relacionais e não “puramente de formulações técnicas e fechadas a uma 

relação de poder entre a Administração e o cocontratante”263.  Ainda que o cocontratante se 

manifeste negativamente em relação à alteração durante a formação do ato, a negativa não o 

macula. 

No caso da distribuição de gás, os contratos celebrados entre Poder Concedente e 

Concessionários delegam aos últimos a gestão do serviço público de gás canalizado, de 

titularidade dos Estados, em regiões geográficas delimitadas.  O Poder concedente pode 

interpretar que as situações fáticas e demandas sociais na atualidade são diferentes da época da 

celebração dos contratos e que o interesse público que deve prevalecer é a redução do custo do 

gás para grandes indústrias e geradores térmicos de forma a contribuir para a competitividade 

dessas atividades, já instaladas ou que venham a se instalar em seu território, com todos os 

benefícios econômicos e sociais delas decorrentes.  

No entanto, no entendimento de Aragão, existem limites do jus variandi do Estado nos 

contratos de concessão de serviço públicos, sob pena de nulidade.264 Os limites se referem 

 
261 No entendimento do autor, a competência de alteração unilateral constitui matéria de reserva legal, derivando 
o seu regulamento unicamente a partir do texto legal, portanto a única fonte regulamentar de competência para o 
exercício de modificações unilaterais contratuais é a lei. Cf. GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Uma 
releitura do poder de modificação unilateral dos contratos administrativos (jus variandi) no âmbito das 
concessões de serviços públicos. Rio de Janeiro, Revista de Direito Administrativo (RDA). v. 219, Jan/mar 
2000. p. 107-125   
262  JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria geral das concessões de serviço público. São Paulo: Dialética, 2003. p. 
441 
263  GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Alteração unilateral do contrato administrativo (Interpretação de 
Dispositivos da Lei 8666/93). São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2003. p. 19 
264  Aragão lista as seguintes situações que implicam em nulidade do ato: (i) se houver impossibilidade de 
reequilíbrio econômico-financeiro, ou seja, só tem validade se houver a possibilidade de alguma forma de 
compensação por outras variáveis da equação econômico-financeira para que o resultado financeiro final do 
concessionário permaneça o mesmo; (ii) se a fórmula matemático-financeira inicial for extinta e substituída por 
outra, ou seja, os elementos qualitativos da equação devem ser mantidos, embora possa ser alterado o montante 
quantitativo; (iii) não pode haver alteração do objeto contratual, ou seja, não pode mudar os serviços a serem 
prestados conforme definido no objeto.  Cf. ARAGÃO, Alexandre Santos em:  MOREIRA, Egon Bockmann 
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basicamente a mudanças no objeto contratual, ou seja, nos serviços públicos delegados aos 

concessionários (elementos qualitativos), ou mudanças em elementos quantitativos que 

impeçam que haja o reequilíbrio do resultado econômico-financeiro do concessionário 

mediante modificação de outras variáveis da equação econômico-financeira. 

Conforme Marques Floriano, os fatores de desequilíbrio na equação econômico-

financeira dos contratos de concessão podem ser decorrentes não apenas de variação nos 

encargos do concessionário, como também na modificação das receitas. Acrescenta o autor  

que, diversamente do que ocorre nos contratos de empreitada, nos contratos de concessão há 

uma margem de variação que integra o risco do concessionário e outra “parcela de situações 

em que o poder concedente poderá desequilibrar o pactuado não por agregar ônus, mas por 

impedir, artificialmente, a auferição de receitas”. No caso da concessão “há um 

compartilhamento de riscos, sendo fato que o poder concedente não poderá assegurar a receita 

do particular, devendo, contudo, omitir-se de direta ou indiretamente concorrer para a 

minoração desta.”265 

Conforme já explicado, o by pass físico, regulamentado pelos Estados analisados, pode 

levar: (i) a uma redução das margens das concessionárias em função da perda de receitas no 

caso de não ser possível o repasse, via aumento de tarifas, para os consumidores cativos ou 

remanescentes; (ii) em sendo possível o repasse, ainda que parcial, poderá levar a médio prazo 

a migração de consumidores para combustíveis substitutos como GLP, diesel, biomassa, etc,, 

resultando em mais perda de receita e provocando um efeito em espiral que inviabilize a 

expansão do sistema de distribuição e a própria concessão.  O by pass físico, caso 

implementado, pode alterar o equilíbrio econômico-financeiro das concessões e sua 

sobrevivência, pois como ressaltado por Moreira, “em determinados serviços públicos, o 

monopólio natural é a forma mais eficiente de alocar recursos e promover o funcionamento 

adequado de economias de escala. (...) Os serviços dessa ordem albergam expectativa de 

demanda crescente como condição de sobrevivência.”266 

A discussão de impactos no equilíbrio econômico-financeiro em contratos de concessão 

é tarefa bastante complexa, na visão do autor, passando por “analisar eventos passíveis de 

 
(coord.). Tratado do equilíbrio econômico-financeiro: contratos administrativos, concessões, parcerias 
público-privadas, Taxa Interna de Retorno, prorrogação antecipada e relicitação. 2ª ed.  Belo Horizonte: 
Fórum, 2019. p. 48-49   
265 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Breves considerações sobre o equilíbrio econômico-financeiro 
nas concessões. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 227, p.105-109, jan./mar. 2002.   
266  MOREIRA, Egon Bockmann. Direito das Concessões de serviço público: a inteligência da Parte Geral 
da Lei nº 8.987/1995. Curitiba: Edição do Autor, 2010. pp. 405-406 



124 
 

quantificação e especificar o que essa quantidade (de moeda, de tempo, de insumos, de fluxos 

de receitas e despesas, etc.) efetivamente significa para a estabilidade estrutural do projeto”267.  

Aduz o autor que nos contratos de concessão não se está diante de uma simples relação jurídica 

bilateral que se desenvolve no tempo presente entre duas partes, mas de um negócio bilateral 

que dá origem a uma série de relações multipolares que se desenvolvem ao longo do tempo. 

Por isso, a equação de equilíbrio econômico-financeiro não se trata apenas de igualdade entre 

receitas e despesas arcadas por dois sujeitos, mas envolve uma variedade de sujeitos, fatos e 

atos que projetados no longo prazo deram origem ao contrato de longo prazo. Ao conjunto 

objetivo de circunstâncias fáticas que foram levadas em consideração na celebração do contrato, 

o autor denomina base objetiva do negócio.268 

Marques distingue o equilíbrio dinâmico da concessão do equilíbrio estático dos 

contratos administrativos do regime geral, definindo equilíbrio dinâmico como “o conjunto das 

características da concessão que demandam soluções adequadas à multiplicidade de períodos 

que compõem o longo prazo de cada concessão, distintos entre si, mas, ainda assim, interligados 

e a conformar, conjuntamente, a equação contratual.”269 

Embora não seja possível equiparar os contratos de concessão aos contratos 

administrativos gerais para o fim de submetê-los ao mesmo tratamento do equilíbrio contratual, 

segundo Vernalha, “a doutrina brasileira sempre acolheu a teoria da intangibilidade da equação 

econômico-financeira dotada de um amplo âmbito tutelar, numa versão mais protetiva que a 

própria matriz francesa que a inspirou”.270 

Neste sentido, Aragão observa que há grande preocupação do legislador e dos tribunais 

em manter o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão em função de sua 

longa duração e pelo fato de envolverem o exercício de atividades fim do Estado.271  A proteção 

especial conferida no caso das concessões decorre da imprevisibilidade de fatos que possam 

 
267 Ibid. p. 485 
268 Conforme explica o autor, nestes tipos contratuais a figura da balança, ou seja, de equilíbrio de receitas e 
despesas, é inadequada pois o contrato de concessão se destina à eficiência de outros contratos fragmentados e 
espalhados ao longo do tempo, celebrados com os usuários, daí a multipolaridade.  
MOREIRA, Egon Bockmann (coord.). Tratado do equilíbrio econômico-financeiro: contratos 
administrativos, concessões, parcerias público-privadas, Taxa Interna de Retorno, prorrogação 
antecipada e relicitação. 2ª ed.  Belo Horizonte: Fórum, 2019. p. 96 
269  MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Em: MOREIRA, Egon Bockmann (coord.). Tratado do 
equilíbrio econômico-financeiro: contratos administrativos, concessões, parcerias público-privadas, Taxa 
Interna de Retorno, prorrogação antecipada e relicitação. 2ª ed.  Belo Horizonte: Fórum, 2019. p. 156 
270  GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Concessão de Serviço Público. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p.322 
271 ARAGÃO, Alexandre Santos. Em MOREIRA, Egon Bockmann (coord.). Tratado do equilíbrio econômico-
financeiro: contratos administrativos, concessões, parcerias público-privadas, Taxa Interna de Retorno, 
prorrogação antecipada e relicitação. 2ª ed.  Belo Horizonte: Fórum, 2019.p. 39 
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ocorrer ao longo da execução do contrato e diante da possibilidade de alteração administrativa 

unilateral de cláusulas do contrato, o que representa um risco extra de instabilização contratual. 

Marques defende ser um equívoco o uso de justificativas como o caráter dinâmico da 

concessão e o dever de modificar o contrato quando a Administração “se julga prejudicada pelas 

previsões originais dos contratos”, exemplificando o caso dos contratos celebrados por ocasião 

da aprovação da Lei 8.987/95 e que acabaram por propiciar retornos expressivos aos 

concessionários. Alerta para o componente ideológico dos entes públicos que vêm procurando 

alterar os contratos, celebrados naquela época, de forma arbitrária e parcial, com fundamento 

no uso desvirtuado do conceito de equilíbrio econômico-financeiro dinâmico. 272 

Outra questão relativa ao modelo concessório comum273, adotado na exploração da 

distribuição de gás canalizado, refere-se à política tarifária. Vernalha destaca que nesse modelo 

o Estado concentra no conjunto dos usuários a fonte de custeio da prestação do serviço público, 

e o regime tarifário baseia-se no princípio da utilização e do benefício, onerando aquele que 

efetivamente usa do serviço público, ou seja, não divide com toda a sociedade, inclusive não 

usuários, o ônus econômico de custeio e remuneração da atividade.274 Porém, um dos desafios 

do Poder Público é a escolha e fixação de políticas tarifárias, função que lhe foi atribuída pelo 

artigo 175 da Constituição.275 

Os serviços monopolísticos têm, em geral, um regime de tarifação sujeitos à tutela 

administrativa, diferentemente dos que são desenvolvidos em ambiente concorrencial, 

envolvendo inúmeras dificuldades quanto ao modo de estruturação e composição dos valores 

da tarifa. Na prática existem diferentes graus de regulação sobre preços, do simples 

acompanhamento até sua fixação, conforme pontua Sundfeld.276  

Vernalha entende que a regulação do valor da tarifa deve pressupor o alcance simultâneo 

de três objetivos, quase sempre conflitantes entre si: (i) o financeiro, onde se busca preservar o 

 
272  MARQUES NETO, Floriano de Azevedo.  Em: MOREIRA, Egon Bockmann (coord.). Tratado do 
equilíbrio econômico-financeiro: contratos administrativos, concessões, parcerias público-privadas, Taxa 
Interna de Retorno, prorrogação antecipada e relicitação. 2ª ed.  Belo Horizonte: Fórum, 2019. p.153  
273 Conforme Vernalha:  Concessão comum é quando o concessionário é remunerado pela exploração da 
atividade objeto da concessão, e patrocinada, quando, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários há uma 
contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. A Lei 11079/2004, que dispõe sobre as 
parcerias público-privadas também traz o conceito de concessão administrativa, em que a Administração Pública 
celebra contrato de prestação de serviços em que ela é a usuária direta ou indireta dos mesmos. Op.cit. p. 62 
274 GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Concessão de Serviço Público. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p.174-
175 
275 Ibid.  p.211 
276 SUNDFELD, Carlos Ari (coord). Direito administrativo econômico. São Paulo: Malheiros, 2000. pp. 321-
322  
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equilíbrio e a margem de retorno do concessionário; (ii) o econômico, onde se busca a 

maximização do uso dos recursos e dos equipamentos disponíveis para os usuários; e (iii) o 

social, em que se fixam metas de universalização do serviço público e do acesso à infraestrutura 

pública.277  Aduz o autor que um dos desafios da política tarifária é distribuição da carga 

tarifária pelos diversos segmentos de usuários, pois o contrato de concessão de serviço público, 

embora celebrado apenas entre poder concedente e concessionário, gera efeitos que alcançam 

terceiros, os usuários.  “A tarifação pode funcionar como modo de socialização do serviço 

público (tarifas sociais) ou como modo de preservação dos bens escassos envolvidos com a 

utilização do serviço público à concessão (tarifas de cunho primordialmente regulatório)”.278 

Na essência, a tarifa está diretamente relacionada à remuneração do concessionário, 

constituindo um componente do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e regulamenta o 

preço de acesso à infraestrutura pelo usuário. 

No entendimento do autor a prescrição de cunho geral do art. 13 da Lei 8.987/95 que 

autoriza a criação de tarifas diferenciadas em razão das características técnicas e dos custos 

específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários “pode ser 

desprezada ou complementada pelas leis específicas que vierem a ser editadas pelos entes 

locais.”279  Porém destaca que as alternativas de estrutura tarifária constituem escolhas políticas 

do Estado e devem estar amparadas em critérios técnicos e justificativa razoável.280 

Guimarães explica que outra dimensão do equilíbrio econômico-financeiro das 

concessões é o prazo do contrato, ao lado da geração de caixa do projeto e dos recursos 

investidos pelo particular. Em um cenário ideal, ao final do prazo contratual o investimento 

realizado terá sido remunerado pela geração de caixa da concessão, encerrando-se a relação 

sem que haja expectativas em aberto para alguma das partes.  Porém, em havendo 

desequilíbrios, a prorrogação de prazo pode ser usada para repará-los, “fazendo as vezes de uma 

reserva técnica” 281. 

 
277 GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Concessão de Serviço Público. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p.197 
278 Ibid. p.199 
279 Ibid. p.198-199 
280 Id. p.218 
281  A geração de caixa decorre da remuneração dos serviços cujas fontes são: tarifas, contraprestações e projetos 
associados. GUIMARÃES, Bernardo Strobel. Em MOREIRA, Egon Bockmann (coord.). Tratado do equilíbrio 
econômico-financeiro: contratos administrativos, concessões, parcerias público-privadas, Taxa Interna de 
Retorno, prorrogação antecipada e relicitação. 2ª ed.  Belo Horizonte: Fórum, 2019. p. 59 
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Segundo Vernalha, o restabelecimento do equilíbrio pode ser feito por múltiplas formas 

jurídicas, não havendo restrições ou delimitações das formas de recomposição impostas pela 

legislação nacional. Pode ser através da revisão tarifária, extensão de prazo, etc.282 

De todo o exposto, conclui-se que a alteração unilateral dos contratos de concessão de 

gás canalizado é admissível desde que observados todos os requisitos legais, como a 

competência do agente, a motivação, a fundamentação do ato, a identificação do interesse 

público visado, a aprovação pelos agentes detentores do Poder Político, bem como deve ser 

observada a obrigação de reequilíbrio da equação econômico-financeira da concessão.  

No entendimento de Aragão, caso não seja possível o reequilíbrio econômico-

financeiro, é vedado ao Estado a implementação de mudança do contrato de concessão ou do 

marco regulatório sob pena de anulação do ato, e, sendo a mudança imprescindível, o Estado 

deverá rescindir os contratos mediante a indenização cabível, inclusive lucros cessantes.283    

Chegando-se a este extremo haverá uma socialização do ônus, diversamente da 

característica da original da concessão comum, cuja lógica baseia-se na remuneração dos 

serviços pelos seus usuários, e não por toda a sociedade.  

Além disso, Vernalha cita os alertas de Raul Velloso e Paulo Springer para os efeitos, 

no médio e longo prazo, que o populismo tarifário e a insegurança jurídica podem provocar, de 

corrosão das condições de atração de investimentos em infraestrutura e aumento dos custos de 

transação.  Os investidores, “cientes de que irão ter seus contratos unilateralmente alterados, 

poucos empresários irão se dispor a investir em projetos de longo prazo, como usualmente 

ocorre com projetos de infraestrutura. Aqueles que se dispuserem, irão cobrar um prêmio de 

risco elevado, encarecendo o valor final das tarifas. O resultado final será menor oferta em 

infraestrutura e tarifas mais elevadas.”284  

Conclui-se que as mudanças regulatórias introduzidas pelos Estados de Sergipe e do Rio 

de Janeiro não atendem alguns dos requisitos legais elencados, a exemplo da aprovação, pelos 

 
282 GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Em MOREIRA, Egon Bockmann (coord.). Tratado do equilíbrio 
econômico-financeiro: contratos administrativos, concessões, parcerias público-privadas, Taxa Interna de 
Retorno, prorrogação antecipada e relicitação. 2ª ed.  Belo Horizonte: Fórum, 2019. p.110 
283 ARAGÃO, Alexandre Santos. Em MOREIRA, Egon Bockmann (coord.). Tratado do equilíbrio econômico-
financeiro: contratos administrativos, concessões, parcerias público-privadas, Taxa Interna de Retorno, 
prorrogação antecipada e relicitação. 2ª ed.  Belo Horizonte: Fórum, 2019. p. 48 -49 
284 Velloso, Raul e  Freitas, Paulo Springer Apud GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Em MOREIRA, Egon 
Bockmann (coord.). Tratado do equilíbrio econômico-financeiro: contratos administrativos, concessões, 
parcerias público-privadas, Taxa Interna de Retorno, prorrogação antecipada e relicitação. 2ª ed.  Belo 
Horizonte: Fórum, 2019. p. 112 
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agentes detentores do Poder Político, das novas regulamentações que promovem alterações 

unilaterais nos contratos de concessão; bem como da obrigação de reequilíbrio da equação 

econômico-financeira da concessão. No material disponibilizado para acesso público não há 

qualquer avaliação, ainda que preliminar, sobre os impactos das medidas aprovadas nas 

equações econômico-financeiras das concessões, nem menção a este aspecto.  

Conforme Aragão, a proteção do equilíbrio econômico-financeiro é determinada em 

diversos dispositivos das Leis 8666/93, 8987/95 e 9074/95, com fundamento no inciso XXI do 

art. 37 da CRFB/88, bem como no direito de propriedade inerente à iniciativa privada, arts. 5ª, 

XXII e 170 da Constituição.285  

Embora se reconheça a dificuldade, em geral, de avaliação de impactos no equilíbrio 

econômico-financeiro em contratos de concessão, a questão do reequilíbrio deverá ser 

enfrentada, podendo ser adotados vários mecanismos ou soluções jurídicas.  

No caso do Estado de Sergipe, em que já houve manifestação pública do interesse do 

Poder Concedente em extinguir a concessão nas bases atuais e a celebração de novo contrato, 

na hipótese da concretização dessa intenção, deverá ser observada a cláusula de prévia 

indenização em dinheiro, abrangendo também “perdas e danos” sofridos pela concessionária. 

Alerta-se para o fato de que este ônus será arcado por toda a sociedade e não apenas pelos 

usuários do serviço de gás canalizado do Estado de Sergipe. 

Os direitos e obrigações estabelecidos nos contratos devem ser preservados ou ser objeto 

de regras de transição, compensando-se as concessionárias de modo que não haja expropriação 

de direitos, conforme defendido pelo CERI/FGV286. 

Permanecendo a inércia do Poder Concedente em relação a iniciar a discussão com as 

concessionárias acerca de possíveis soluções para as questões apontadas, estaremos diante de 

expropriação regulatória dando ensejo à instauração de novos litígios e/ou prolongamento do 

contencioso já instaurado, o que poderá resultar em prejuízo à atração de novos investimentos 

nos Estados. Se o Poder Concedente promove alterações unilaterais em contratos de concessão 

em detrimento dos direitos dos concessionários e sem observar os requisitos legais, os 

 
285 ARAGÃO, Alexandre Santos. Em MOREIRA, Egon Bockmann (coord.). Tratado do equilíbrio econômico-
financeiro: contratos administrativos, concessões, parcerias público-privadas, Taxa Interna de Retorno, 
prorrogação antecipada e relicitação. 2ª ed.  Belo Horizonte: Fórum, 2019.p. 39 
286 Fundação Getúlio Vargas (FGV). Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura (CERI). 
Desenvolvimento de um Mercado de Gás no Brasil. p. 62  Disponível em: 
<https://ceri.fgv.br/sites/default/files/publicacoes/2018-10/49_49_desenvolvimento-de-um-mercado-de-gas-no-
brasil.pdf>   Acesso em 14/12/2018. 
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potenciais investidores em projetos de infraestrutura, que requerem em geral longos prazos de 

maturação, tendem a evitar contratos de longo prazo ou cobrar elevados prêmios de risco pelo 

seu capital, conforme pontuado por Velloso e Freitas.  As alterações regulatórias promovidas 

podem gerar aumento de custo do gás, no médio e longo prazo, obtendo-se resultado inverso 

ao objetivo pretendido pelos Estados do Rio de Janeiro e Sergipe. 
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CONCLUSÃO 

 

 

O presente trabalho procurou investigar os potenciais efeitos ou consequências 

que a autorização, pelos reguladores, do by pass físico dos sistemas de distribuição de 

gás canalizado pode gerar.  Trata-se de permissão para que consumidores, novos ou já 

instalados, possam conectar-se diretamente aos gasodutos ou a outros modais de 

transporte sem utilização da malha de distribuição. 

Apresentamos, inicialmente, um panorama geral sobre o mercado de gás e a 

indústria de gás natural no Brasil, seu desenvolvimento, estágio atual e perspectivas, 

visando melhor compreender o contexto das iniciativas do governo federal para estímulo 

ao desenvolvimento do mercado de gás no país, à atração de novos investimentos e à 

redução do custo do gás para o segmento industrial. 

A indústria de gás natural é um exemplo clássico de indústria de rede em que 

algumas atividades são potencialmente concorrenciais e outras são monopólios naturais, 

tais como os segmentos de transporte e distribuição. A revisão do marco regulatório em 

curso visa aperfeiçoar a instituição do consumidor livre, promovendo a efetiva 

separação, ou desagregação, entre as atividades de comercialização e de prestação de 

serviços de rede, de modo que o consumidor final possa selecionar livremente o 

fornecedor de gás e contratar o serviço da distribuidora local para entrega do gás.   

Analisamos a regulação de monopólios à luz da teoria econômica e a questão 

econômica subjacente aos conflitos de competência, federal ou estadual, para regulação 

do consumidor livre e as possíveis implicações da autorização do by pass físico dos 

sistemas de distribuição. 

Adicionalmente, apresentamos as inciativas em tramitação no âmbito do Poder 

Legislativo para revisão do marco regulatório do gás natural, a Lei 11.909/2009, e as discussões 

acerca da competência para regulação do consumidor livre de gás, se estaria abrangida na 

competência atribuída aos Estados para exploração, com exclusividade, dos serviços locais de 

gás canalizado, conforme art. 25, § 2º da CRFB/88, ou se a competência atribuída aos Estados 

restringe-se aos serviços de rede e a comercialização estaria na esfera da União. 

Por fim, apresentamos dois casos relativos a Estados brasileiros que aprovaram 

modificações nas respectivas regulações estaduais e introduziram a permissão de by pass físico, 

não observando os direitos e obrigações estabelecidos nos contratos de concessão. 
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As pesquisas realizadas indicam que, se por um lado a autorização do by pass físico dos 

sistemas de distribuição de gás natural pode gerar redução do custo final de gás para grandes 

indústrias e geradores térmicos que venham a se conectar, por dutos dedicados, a gasodutos de 

transporte ou a outros modais de suprimento de gás;  por outro lado, o by pass físico pode gerar 

alguns efeitos adversos como: (i) a realocação de custos fixos para os consumidores 

remanescentes, inclusive pequenas e médias indústrias para as quais não haja viabilidade 

técnica ou econômica de suprimento por ramais dedicados, ou seja, os consumidores que 

permanecerem conectados às redes de distribuição podem vir a arcar, ainda que parcialmente, 

com os benefícios auferidos pelos consumidores supridos por ramais dedicados; (ii) a perda de 

competitividade do gás junto ao grupo de consumidores ligados às redes, levando à substituição 

do gás por outros combustíveis; (iii) a redução do ritmo de expansão e até mesmo a estagnação 

das redes de distribuição, limitando a disponibilização desse energético aos consumidores da 

área já atendida pela rede; (iv) a alteração unilateral dos contratos de concessão e desequilíbrio 

na equação econômico-financeira da concessão, resultando em obrigação do Poder Concedente 

de promover medidas de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos ou a obrigação de 

indenizar; (v) constituir-se em fonte geradora de litígios entre Poder Concedente e 

Concessionários, refletindo negativamente na atração de investimentos em infraestrutura e/ou 

aumento do custo de capital face à insegurança jurídica. 

A intensidade desses efeitos, positivos ou negativos, pode ser diferente em cada Estado 

ou em cada concessão, considerando o grau de desenvolvimento do mercado de gás e dos 

sistemas de distribuição e as disparidades regionais.  No extremo, os efeitos negativos podem 

levar à inibição da maior penetração do gás natural no mercado, decorrente da perda de 

competitividade do gás frente a outros combustíveis, e à frustração do desenvolvimento de um 

mercado dinâmico de gás.  

A análise efetuada por Pinto Jr. et al. indicou que a indústria do gás no Brasil encontra-

se ainda em fase inicial de seu desenvolvimento devido a uma série de razões históricas. A 

maior parte dos Estados outorgou, na década de 90, a concessão de distribuição de gás 

canalizado em áreas praticamente greenfield, que demandaram grande soma de recursos para 

implantação dos sistemas de distribuição, praticamente inexistentes à época, à exceção de São 

Paulo e Rio de Janeiro que já dispunham de sistemas de distribuição de gás manufaturado. 

Apesar da expansão das redes e do aumento no número de clientes, o mercado é 

concentrado em poucos grandes consumidores industriais e de geração térmica, que respondem 

por 80% ou mais do consumo de gás natural. Grande parte dos consumidores potenciais de gás 

dos segmentos industrial e comercial ainda não tem acesso ao gás.  A significativa expansão 
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das redes nos últimos cinco anos não foi acompanhada por aumento proporcional no consumo 

de gás pois o incremento se deu em segmentos de menor consumo per capita, residencial, 

comercial e veicular, o que pode estar refletindo no crescimento das margens de distribuição. 

No início de 2019, a margem de distribuição para os consumidores industriais no Brasil 

representava entre 15 e 17% do preço final do gás, e 6% para o segmento termelétrico, em 

termos médios. 

Estudo apresentado pela ABEGAS indica que, caso o by pass físico fosse autorizado, 

seria muito significativo o aumento nas tarifas para os consumidores remanescentes nas áreas 

de concessão da Comgás (maior concessionária de gás do País), em São Paulo, e da Naturgy, 

no Rio de Janeiro, em benefício de um número muito reduzido de grandes consumidores, ou 

seja, o estudo indica o potencial efeito para os consumidores remanescentes da realocação dos 

custos fixos das redes de distribuição.   

 O impacto do volume movimentado nas margens de distribuição decorre da economia 

de escala das redes de distribuição, cujos custos de investimento são significativamente maiores 

do que os custos operacionais e de manutenção.  Quanto maior o volume movimentado, maior 

a base para diluição dos investimentos e menores as tarifas unitárias e, por conseguinte, maior 

tendência de ampliação da base de consumidores.   Por isso, deve-se maximizar os volumes 

transportados explorando-se ao máximo as possibilidades de economia de escala.  A perda de 

volume movimentado, além do aumento da tarifa em decorrência da menor base para diluição 

dos custos dos investimentos já efetuados, limita a expansão das redes em função de que novos 

investimentos, caso efetuados, tendem a ocasionar aumentos nas tarifas.  Dessa forma ao 

resultar em aumento do preço final do gás para os consumidores remanescentes, o by pass físico 

pode levar à perda de competitividade do gás frente a outros combustíveis, à redução do ritmo 

de expansão e até mesmo à estagnação das redes de distribuição. 

O by pass físico, portanto, deve ser avaliado com bastante cautela neste momento de 

transição, de um mercado altamente concentrado em praticamente um agente de suprimento de 

gás para um mercado com mais agentes supridores, com perspectiva de crescimento da oferta 

de gás acima do crescimento da demanda, e que irá requerer significativos investimentos em 

expansão de redes para o desenvolvimento do mercado. 

O debate nos Estados Unidos da América, por ocasião da mudança na política 

regulatória que passou a autorizar o by pass físico, versou sobre sua eficiência econômica, os 

impactos no bem-estar dos consumidores, e sobre como avaliar se, no cômputo geral, o by pass 

físico dos sistemas de distribuição promove benefícios superiores aos custos. A conclusão foi 
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de que a avaliação dos custos e benefícios do by pass físico deve ser feita caso a caso e alguns 

testes foram propostos para esta avaliação, embora os autores admitam que seriam grandes os 

custos regulatórios e de transação associados a estas análises. A mudança na política regulatória 

resultou em alta litigiosidade, envolvendo reguladores estaduais, o regulador federal, as 

distribuidoras locais de gás, etc., não somente em função de conflitos de competência para sua 

regulação, mas por envolver conflitos acerca de alocação de recursos. 

Embora a análise de experiências de países que fizeram a abertura do mercado seja 

válida e recomendável, as peculiaridades da realidade brasileira e de cada Estado devem ser 

consideradas na avaliação de propostas regulatórias para autorização do by pass físico, sob pena 

de gerar resultados diferentes para uma mesma medida regulatória. Podemos citar, dentre as 

peculiaridades, a grande extensão continental do nosso território, sendo que muitos estados 

brasileiros têm áreas superiores a vários países europeus; densidade demográfica bastante 

variada por região e por estado, conforme levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE)287; grande concentração de renda e desigualdade social refletindo no poder 

aquisitivo; histórico de alto custo de capital, diferentemente dos Estados Unidos; bem como 

diferentes estágios de desenvolvimento das malhas de distribuição nos estados.  Estas 

características conjugadas apresentam uma singularidade que deve ser levada em conta na 

avaliação da questão do by pass físico da distribuição de gás e de eventuais propostas que levem 

à realocação de custos fixos e que, direta ou indiretamente, acabem por reduzir a capacidade e/ 

ou continuidade de investimentos na expansão da malha.  

A introdução de competição em mercados monopolizados é, usualmente, revestida de 

complexidades e, quando envolve utilidades públicas, outros objetivos regulatórios devem ser 

observados, sob pena de comprometimento do setor, conforme pontuado por Floriano Marques. 

Outro aspecto bastante relevante que deve ser considerado é que a aprovação by pass 

físico implica em alteração unilateral dos contratos de concessão que, atualmente, preveem a 

exclusividade das concessionárias na prestação do serviço de distribuição de gás canalizado em 

áreas geográficas delimitadas.  

As concessões de gás canalizado foram implementadas mediante celebração de 

contratos de concessão, conferindo às Companhias Distribuidoras a exclusividade na 

distribuição de gás para qualquer utilização, em qualquer quantidade, nas áreas de concessão, 

 
287 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA. 
Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/censo-demografico/demografico-2010/inicial>   Acesso em: 
26/12/2018 
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por prazos que, em geral, variam de 30 a 50 anos, podendo haver prorrogação.  A maior parte 

dos contratos não preveem expressamente a possibilidade de os usuários adquirirem gás de 

outros fornecedores, precisando ser adequados à regulamentação do consumidor livre e à 

metodologia de cálculo de tarifas para movimentação de gás. 

Ainda que, em alguns casos, haja previsão nos contratos de autorização para que 

determinadas categorias de consumidores possam se tornar usuários livres, não há previsão de 

by pass físico.  De acordo com as cláusulas dos contratos de concessão, as concessionárias têm 

obrigação de realizar os investimentos necessários à prestação dos serviços de forma a atender 

à demanda, observando os estudos de viabilidade econômica que justifiquem a rentabilidade 

dos investimentos, ou seja, desde que o investimento seja economicamente viável.  Não 

havendo viabilidade, em alguns contratos é admitida a participação financeira dos usuários 

interessados nos investimentos necessários para seu atendimento, mas não há previsão de 

opção, por parte dos consumidores, pela construção de conexão própria ao sistema de transporte 

e pela não utilização dos serviços e/ou da rede da distribuidora. 

A maior parte dos autores pesquisados sobre o tema de alteração unilateral dos contratos 

de concessão pelo poder concedente, entende que há um poder dever da Administração Pública 

de interferir no contrato quando identificada a necessidade de adequação do serviço público à 

novas necessidades públicas e demandas sociais, que podem se modificar ao longo do prazo do 

contrato; ou seja, os contratos podem ser modificados para melhor atender ao interesse público, 

desde que respeitados certos princípios e limites, dentre eles o equilíbrio econômico-financeiro 

dos contratos. 

Os Estados do Rio de Janeiro e Sergipe aprovaram, recentemente, alterações nos 

regulamentos de distribuição de gás canalizado, em que foi introduzido o by pass físico dos 

sistemas de distribuição e efetuada a revisão da estrutura da tarifa para os agentes livres, com 

objetivo de reduzir o custo do gás natural para grandes consumidores, porém, sem endereçar os 

efeitos no equilíbrio econômico-financeiro das concessões.    

De acordo com a pesquisa efetuada poderá haver impacto no equilíbrio econômico-

financeiro dos contratos, a depender da metodologia de cálculo das tarifas de movimentação ou 

de uso do sistema, surgindo a obrigação de reequilíbrio pelo Poder Concedente.  

Embora se reconheça a dificuldade na avaliação dos impactos no equilíbrio econômico-

financeiro em contratos de concessão, a questão do reequilíbrio deverá ser enfrentada, sob pena 

de caracterização de expropriação regulatória dando ensejo à instauração de novos litígios e/ou 
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prolongamento do contencioso já instaurado no caso do Estado de Sergipe, o que poderá resultar 

em prejuízo à atração de novos investimentos.  

Caso não seja possível o reequilíbrio econômico-financeiro e havendo a rescisão dos 

contratos, o Poder Concedente deverá indenizar as concessionárias, inclusive por lucros 

cessantes. Nesta hipótese, ocorrerá a socialização desse ônus, diferentemente da lógica original 

da concessão comum baseada na remuneração dos serviços apenas pelos seus usuários e não 

por toda a sociedade.   

Considerando todas as potenciais consequências da autorização do by-pass físico, 

sugere-se que estudos com maior profundidade, inclusive avaliações de impacto regulatório, 

sejam efetuados para avaliação de custos e benefícios de sua autorização, incluindo o dever de 

restabelecer a equação econômico-financeira das concessões e os impactos que alterações 

unilaterais nos contratos de concessão venham a produzir na segurança jurídica dos investidores 

em infraestrutura.   

A solução regulatória para o tema não é simples, por envolver uma multiplicidade de 

interesses econômicos e sociais, porém, deve levar em conta uma visão prospectiva do setor de 

gás natural em linha com uma política pública para esse energético, e não deve se pautar apenas 

na eficiência econômica. Também não deve perseguir apenas resultados de curto prazo sem 

avaliar as consequências no médio e longo prazo.   

A formulação de uma política pública para o gás natural, no sentido de “coordenação 

dos meios à disposição do Estado e as atividades privadas para a realização de objetivos 

socialmente relevantes e politicamente determinados”288,  é um aspecto basilar para orientar a 

revisão do marco regulatório e adequação das regulações estaduais de distribuição de gás 

canalizado.  Há necessidade de aprofundamento do debate acerca da priorização ou da 

ponderação dos diferentes usos do gás natural e de políticas públicas para o melhor 

aproveitamento desse energético. A continuidade da ampliação das redes de distribuição pode, 

por exemplo, favorecer a cogeração por pequenas e médias indústrias, bem como por grandes 

consumidores comerciais, contribuindo para o suprimento de energia de forma complementar 

à geração termoelétrica. Pode também desempenhar papel importante no desenvolvimento de 

microrregiões dentro dos Estados, contribuindo para redução de desigualdades regionais.  

A transição regulatória deve ser gradual e observar os efeitos sobre as categorias de 

consumidores, evitar gerar insegurança jurídica ou incertezas que aumentem o risco de retorno 

 
288 BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito administrativo e políticas públicas. São Paulo: RT, p.241 
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sobre os investimentos, o que reflete negativamente no custo de capital, bem como evitar 

colocar em risco a viabilidade de expansão da infraestrutura. O comprometimento da 

viabilidade de expansão das redes pode resultar em continuidade da estrutura atual da demanda 

de gás, concentrada em poucos grandes consumidores, e na frustração do desenvolvimento de 

um mercado interno dinâmico a médio prazo, direcionando-se, neste cenário, o excedente de 

gás que será produzido à exportação.  
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