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RESUMO 

BALERONI, Marina Rodrigues Cyrino. 13.12.2019. 148p. Dissertação (Mestrado) – 

Escola de Direito do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019. 

 

Esta dissertação apresenta as falhas de mercado do setor de gás natural, quais sejam: 

monopólio natural, indústria de rede e assimetria de informação e a assimetria 

regulatória no tratamento das infraestruturas relacionadas ao transporte de gás natural e 

as infraestruturas de GNL no marco regulatório atual. A pergunta de pesquisa é: como 

evitar os riscos associados ao acesso à rede e à infraestrutura? A hipótese que temos é 

que a autorregulação regulada no setor de gás no Brasil, especificamente no 

compartilhamento de UPGN, gasodutos de escoamento e terminais de GNL, poderia ser 

uma solução para esse problema, facilitando a entrada de novos agentes no mercado. 

Por fim, apresenta análise e sugestões ao projeto de lei que altera a lei 11.909/2009 em 

relação ao acesso às infraestruturas. 

 

Palavras-chave:  Regulação, infraestrutura, gás natural liquefeito, autorregulação 
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ABSTRACT 

BALERONI, Marina Rodrigues Cyrino. December, 13. 2019. 148p. Dissertation 

(Masters Program in Regulation Law) – Getulio Vargas Foundation, Rio de Janeiro, 

2019. 

 

This dissertation presents the market failures of the natural gas sector, which are: natural 

monopoly and network externality and regulatory asymmetry in the treatment of natural 

gas transportation and LNG infrastructure in the current regulatory framework. The 

question which we aim to answer is: how to avoid the risks associated with accessing 

the network and the infrastructure? The hypothesis we present is that regulated self-

regulation in the gas sector in Brazil, specifically in the sharing of UPGN, outflow 

pipelines, and LNG terminals could be a solution to this problem, facilitating the entry 

of new players in the market. It also presents analysis and suggestions to the bill 

amending Law 11.909/2009 regarding access to infrastructure. 

 

Keywords: Regulation, infrastructure, liquified natural gas, self-regulation 
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Introdução 
 

Nos últimos anos, o aumento da necessidade de produção de energia elétrica por 

usinas termoelétricas a gás conjugado com o crescimento da produção de gás natural no 

país provocou uma profusão de estudos e reflexões sobre a mudança no mercado de gás 

natural nacional no Brasil.1 Nesse contexto, cultivou-se uma expectativa real de 

transformação, o que era esperado desde o término do monopólio da Petróleo Brasileiro 

S.A. – Petrobras (“Petrobras”) promovido pela Emenda Constitucional nº 9/1995. O 

ambiente permitiu a entrada de novos agentes econômicos, o que incrementou a 

produção de petróleo, notadamente com o pré-sal. Tudo isso gerou um movimento da 

indústria em prol de uma mudança na legislação que fosse efetivamente apta a 

acompanhar essa evolução.  

Isso porque, deve-se reconhecer, mesmo com o advento da Lei nº 9.478, de 6 de 

agosto de 1997 (“Lei do Petróleo”), e da Lei nº 11.909, de 4 de março de 2009 (“Lei do 

Gás”), com seu decreto regulamentador (Decreto nº 7.382, de 2 de dezembro de 2010), 

não se vislumbrou no Brasil uma efetiva transformação do mercado de gás. O marco 

vigente não foi capaz de atender as expectativas. O mercado permaneceu estagnado nas 

últimas décadas e com a Petrobras como agente “dominante em todos os segmentos da 

cadeia produtiva (exploração, produção, escoamento, tratamento, processamento, 

transporte e distribuição), com forte concentração de mercado”.2 

 
1 Nesse sentido: 

“Atualmente, o gás natural vem deixando a condição de coadjuvante do petróleo e gradativamente assume 

crescente participação como combustível na matriz energética mundial. Em diversos países, tais como os 

Estados Unidos, Canadá, Argentina, Rússia, Itália, França, Espanha, Japão, onde o gás natural já é 

consagrado pelo seu uso, diversas aplicações foram desenvolvidas, bem como as frequentes pesquisas 

visando à otimização dos sistemas atuais e descobertas de novas tecnologias. O início da utilização do gás 

natural no Brasil se deu por volta de 1940, quando houve as descobertas de óleo e gás na Bahia. A 

disponibilidade de gás natural impulsionou a participação deste combustível na matriz energética nacional 

e, naquela ocasião, o gás natural era distribuído diretamente pela Petrobrás para 11 indústrias. Até a 

década de 1980, a Bahia tinha um papel destacado a nível nacional, pois era o primeiro estado em 

produção e consumo do energético, até o advento da Bacia de Campos, onde as reservas provadas 

quadruplicaram elevando a utilização do gás natural na matriz energética do país.” (SOUSA, Eduardo F. 

de. Gás Natural: Energia, Meio-Ambiente, Desenvolvimento e Externalidades, Revista Brasileira de 

Energia, Vol. 18, N 89, 1o Sem. 2012, pp. 89-100) 
2 CNPE. Novo Mercado de Gás. Nota Técnica - Propostas para o mercado brasileiro de gás natural. Junho 

de 2019, p. 10. Disponível em 

http://www.mme.gov.br/documents/10584/3342640/2.+Relat%C3%B3rio+Comit%C3%AA+de+Promo

%C3%A7%C3%A3o+da+Concorr%C3%AAncia+vfinal+10jun19.pdf/abc69bfa-2f55-4c8c-b6be-

192c9e715541. Acesso em 11 de novembro de 2019. 

http://www.mme.gov.br/documents/10584/3342640/2.+Relat%C3%B3rio+Comit%C3%AA+de+Promo%C3%A7%C3%A3o+da+Concorr%C3%AAncia+vfinal+10jun19.pdf/abc69bfa-2f55-4c8c-b6be-192c9e715541
http://www.mme.gov.br/documents/10584/3342640/2.+Relat%C3%B3rio+Comit%C3%AA+de+Promo%C3%A7%C3%A3o+da+Concorr%C3%AAncia+vfinal+10jun19.pdf/abc69bfa-2f55-4c8c-b6be-192c9e715541
http://www.mme.gov.br/documents/10584/3342640/2.+Relat%C3%B3rio+Comit%C3%AA+de+Promo%C3%A7%C3%A3o+da+Concorr%C3%AAncia+vfinal+10jun19.pdf/abc69bfa-2f55-4c8c-b6be-192c9e715541
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Diante desse cenário, em 2016, o Ministério de Minas e Energia (“MME”) 

lançou o projeto Gás para Crescer3, que desenvolveu pesquisas no setor de gás natural 

visando aprimorar os quadros legal e regulatório do setor no Brasil e promover a entrada 

de novos agentes frente à gradual redução do papel da Petrobras no mercado. No âmbito 

do projeto, foi aberta uma consulta pública, que contou com contribuições de diversos 

agentes do setor de gás natural no Brasil.4 

De acordo com o Relatório Técnico elaborado pelo MME, pela Agência 

Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (“ANP”) e pela Empresa de 

Pesquisa Energética (“EPE”), as premissas do programa são as seguintes: (i) a adoção 

de boas práticas internacionais, (ii) o aumento da concorrência, (iii) o incremento da 

diversidade de agentes, (iv) o incentivo a um maior dinamismo e acesso à informação, 

(v) a participação de agentes do setor e (vi) o respeito aos contratos, a fim de construir 

um ambiente favorável à atração de investimentos, principalmente investimentos 

privados. 5 

Mais do que isso, entendeu-se que, para se alcançar “um mercado de gás natural 

com diversidade de agentes, liquidez, competitividade, transparência e boas práticas, e 

que contribua para o desenvolvimento do país”6 foi sugerido no âmbito do programa 

Gás Para Crescer que, no transporte de gás natural, deve haver o acesso não 

discriminatório às infraestruturas essenciais, incuindo gasodutos de escoamento e 

Unidades de Processamento de Gás Natural (“UPGN”) e não apenas a gasodutos de 

transporte, como consta na Lei do Petróleo, em seu artigo 58. 7 8  

 
3 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Gás para Crescer, Relatório Técnico. Disponível em: 

http://www.mme.gov.br/documents/10584/4033411/0.G%C3%A1s+para+Crescer_Relat%C3%B3rio+T

%C3%A9cnico.pdf/91716743-86ae-44e9-a838-c850a1f5d6cb. Acesso em 1 de junho de 2018. 
4 Relevante ressaltar que o programa Gás para Crescer não é totalmente desconectado da estratégia de 

negócios da Petrobras. O referido programa veio após a mudança de estratégia de negócios da Petrobras 

com venda de ativos e concentração em segmentos considerados mais rentáveis pela estatal: “Em 2016, 

no entanto, houve mudanças importantes na estratégia de negócios da Petrobras, com a venda de ativos e 

a concentração nos segmentos mais rentáveis. Desde então, o Governo Federal e agentes privados se 

mobilizaram em torno da busca de soluções em prol da implantação da abertura desse mercado.” (CNPE. 

Novo Mercado de Gás. Nota Técnica - Propostas para o mercado brasileiro de gás natural. Junho de 2019, 

p. 10. Disponível em 

http://www.mme.gov.br/documents/10584/3342640/2.+Relat%C3%B3rio+Comit%C3%AA+de+Promo

%C3%A7%C3%A3o+da+Concorr%C3%AAncia+vfinal+10jun19.pdf/abc69bfa-2f55-4c8c-b6be-

192c9e715541. Acesso em 11 de novembro de 2019). 
5 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Gás para Crescer, Relatório Técnico. Disponível em: 

http://www.mme.gov.br/documents/10584/4033411/0.G%C3%A1s+para+Crescer_Relat%C3%B3rio+T

%C3%A9cnico.pdf/91716743-86ae-44e9-a838-c850a1f5d6cb. Acesso em 1 de junho de 2018. 
6 Idem. 
7 Idem. 
8 A adoção do modelo de reserva de capacidade do tipo entrada e saída, também sugerida no Gás para 

Crescer, não será objeto de estudo do presente trabalho. 

http://www.mme.gov.br/documents/10584/3342640/2.+Relat%C3%B3rio+Comit%C3%AA+de+Promo%C3%A7%C3%A3o+da+Concorr%C3%AAncia+vfinal+10jun19.pdf/abc69bfa-2f55-4c8c-b6be-192c9e715541
http://www.mme.gov.br/documents/10584/3342640/2.+Relat%C3%B3rio+Comit%C3%AA+de+Promo%C3%A7%C3%A3o+da+Concorr%C3%AAncia+vfinal+10jun19.pdf/abc69bfa-2f55-4c8c-b6be-192c9e715541
http://www.mme.gov.br/documents/10584/3342640/2.+Relat%C3%B3rio+Comit%C3%AA+de+Promo%C3%A7%C3%A3o+da+Concorr%C3%AAncia+vfinal+10jun19.pdf/abc69bfa-2f55-4c8c-b6be-192c9e715541
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Vale dizer: entendeu-se que era preciso incrementar o modelo de 

compartilhamento, que deveria estar muito além da proposta do artigo 58 da Lei do 

Petróleo, o qual prevê a possibilidade de acesso aos gasodutos de transporte e terminais 

marítimos apenas. Era preciso que a obrigação de concessão de acesso se estendesse a 

gasodutos de escoamento, UPGN e terminais de GNL. Verifica-se uma assimetria 

regulatória: há expressa determinação legal para o acesso a gasodutos de transporte e 

não há tal obrigação no compartilhamento de gasodutos de escoamento, UPGN e 

terminais de GNL.  

A iniciativa do Gás para Crescer foi formalizada pela Resolução CNPE 10, de 

14 de dezembro de 2016, que estabelece diretrizes estratégicas para o desenho de novo 

mercado de gás natural e cria o Comitê Técnico para o Desenvolvimento da Indústria do 

Gás Natural no Brasil. O programa buscou propor medidas para garantir a transição 

gradual e segura para a manutenção do funcionamento do setor de gás natural e ainda 

avaliar a necessidade de acelerar a transição. Foi daí que surgiu o Substitutivo ao Projeto 

de Lei nº 6.407/2013, elaborado com base nas questões levantadas no Gás para Crescer. 

Contudo, as alterações buscadas continuam em análise no Congresso Nacional.  

Para lidar com essa inação e buscar uma solução para as questões relacionadas 

ao compartilhamento de infraestruturas essenciais, as empresas do setor de gás no 

Brasil, por intermédio do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis 

(“IBP”), em setembro de 2018, lançaram o “Caderno de Boas Práticas de Gás Natural” 

trazendo diretrizes para acesso à UPGN, com base no modelo do “Code of Practice on 

Access to Upstream Oil and Gas Infrastructure on the UK Continental Shelf”,9 como 

orientação na negociação de acesso à UPGN pelos agentes atuantes no setor no país.10 A 

ideia vem da necessidade de aplicação em maior grau da teoria das essential facilities 

para o compartilhamento de infraestruturas do setor, como gasodutos de transporte e 

escoamento e UPGN. O tema da autorregulação na indústria do gás natural passou a ter 

um espaço de discussão no âmbito da indústria do gás. A ideia seria buscar soluções 

pelos próprios agentes do mercado, um caminho de autorregulação. Na mesma linha de 

se buscar mecanismos de autorregulação, em 17 de dezembro de 2018, foi editado o 

Decreto nº 9.616, de 17 de dezembro de 2018, que estabelece competência à ANP para 

 
9 Code of Practice on Access to Upstream Oil and Gas Infrastructure on the UK Continental Shelf. 

Disponível em https://oilandgasuk.co.uk/wp-content/uploads/2015/05/ICoP-revised-2013.pdf. Acesso em 

10 de dezembro de 2018. 
10 IBP. Caderno de Boas Práticas para acesso à UPGN é lançado durante a Rio Oil & Gas 2018. Notícia 

de 27 de setembro de 2018. Disponível em https://www.ibp.org.br/noticias/caderno-de-boas-praticas-

para-acesso-a-upgn-e-lancado-durante-a-rio-oil-gas-2018/, acesso em 26 de dezembro de 2018. 

https://oilandgasuk.co.uk/wp-content/uploads/2015/05/ICoP-revised-2013.pdf
https://www.ibp.org.br/noticias/caderno-de-boas-praticas-para-acesso-a-upgn-e-lancado-durante-a-rio-oil-gas-2018/
https://www.ibp.org.br/noticias/caderno-de-boas-praticas-para-acesso-a-upgn-e-lancado-durante-a-rio-oil-gas-2018/
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instituir as diretrizes para a elaboração conjunta de códigos comuns de acesso, com base 

nas boas práticas internacionais, pelos agentes detentores ou operadores de instalações 

de escoamento, de processamento e de terminais de gás natural liquefeito (“GNL”), 

buscando a eficiência global das infraestruturas e a minimização de impactos 

ambientais. 

Em 24 de junho de 2019, o Conselho Nacional de Política Energética (“CNPE”) 

editou a Resolução 16 que cria diretrizes e indica aperfeiçoamentos de políticas 

energéticas voltadas à promoção da livre concorrência no mercado de gás natural. As 

principais diretrizes estabelecidas na Resolução 16 são relativas à transição para um 

novo mercado de gás natural, com a atuação de vários agentes, para a criação de um 

modelo concorrencial de mercado. A referida resolução decorre de trabalho elaborado 

pelo Comitê de Promoção da Concorrência do Mercado de Gás Natural no Brasil, 

coordenado pelo MME, também composto pelo Ministério da Economia, pela ANP, 

pela EPE e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”).11 

Com todas essas mudanças no setor de gás natural do Brasil cumpre refletirmos 

sobre as falhas de mercado existentes na indústria de gás, como monopólio natural, 

assimetria informacional e externalidades de rede, em conjunto com os problemas da 

regulação do setor e as opções que surgiram no último ano. As opções regulatórias que 

foram apresentadas que são a autorregulação simples (com o projeto do IBP) e a 

autorregulação regulada (pelo Decreto nº 9.616/2018 e, posteriormente no substitutivo 

ao Projeto de Lei nº 6.407/2013 que busca alterar a Lei do Gás) seriam suficientes para 

mitigar as principais falhas de mercado desse setor?  

De fato, a indústria de gás natural demanda uma rede física para interconectar 

todos os seus elos da cadeia produtiva, o que configura tal setor como uma indústria de 

rede. Para a construção e implementação dessa cadeia produtiva em rede, são 

 
11 “O Comitê para Promoção da Concorrência no Mercado de Gás Natural, constituído no âmbito do 

Conselho Nacional de Política Energética - CNPE, tem por competência propor medidas de estímulo à 

concorrência no mercado de gás natural, propor ações a entes federativos para a promoção de boas 

práticas regulatórias e, ainda, encaminhar ao CNPE recomendações de diretrizes e aperfeiçoamento de 

políticas energéticas voltadas à promoção da livre concorrência no mercado de gás natural. O Comitê é 

coordenado pelo Ministério de Minas e Energia - MME e desenvolve suas ações em parceria com o 

Ministério da Economia - ME, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, a Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP e a Empresa de Pesquisa Energética - EPE. 

O Comitê faz parte do programa Novo Mercado de Gás, uma restruturação da Iniciativa Gás para 

Crescer.” (CNPE. Novo Mercado de Gás. Nota Técnica - Propostas para o mercado brasileiro de gás 

natural. Junho de 2019. Disponível em 

http://www.mme.gov.br/documents/10584/3342640/2.+Relat%C3%B3rio+Comit%C3%AA+de+Promo

%C3%A7%C3%A3o+da+Concorr%C3%AAncia+vfinal+10jun19.pdf/abc69bfa-2f55-4c8c-b6be-

192c9e715541. Acesso em 11 de novembro de 2019). 

http://www.mme.gov.br/documents/10584/3342640/2.+Relat%C3%B3rio+Comit%C3%AA+de+Promo%C3%A7%C3%A3o+da+Concorr%C3%AAncia+vfinal+10jun19.pdf/abc69bfa-2f55-4c8c-b6be-192c9e715541
http://www.mme.gov.br/documents/10584/3342640/2.+Relat%C3%B3rio+Comit%C3%AA+de+Promo%C3%A7%C3%A3o+da+Concorr%C3%AAncia+vfinal+10jun19.pdf/abc69bfa-2f55-4c8c-b6be-192c9e715541
http://www.mme.gov.br/documents/10584/3342640/2.+Relat%C3%B3rio+Comit%C3%AA+de+Promo%C3%A7%C3%A3o+da+Concorr%C3%AAncia+vfinal+10jun19.pdf/abc69bfa-2f55-4c8c-b6be-192c9e715541
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necessários altos investimentos em ativos fixos e específicos para os propósitos dessa 

indústria. Tais ativos são sujeitos a relevantes economias de escala e escopo.12 Assim, 

verificamos características de monopólio natural em vários elos da cadeia da indústria 

do gás natural.13  

Pois bem. É diante desse cenário que se tem por objetivo no presente trabalho a 

análise dos problemas relacionados ao acesso a gasodutos de escoamento, UPGN e 

terminais de GNL. A pergunta de pesquisa é: como evitar, em face das falhas de 

mercado e da insuficiência do marco regulatório em vigor, a discriminação no acesso a 

essas infraestruturas essenciais? A hipótese é que (i) o artigo 58 da Lei do Petróleo é 

insuficiente pois trata da aplicação da teoria das essential facilities apenas para 

gasodutos de transporte e terminais marítimos e (ii) a autorregulação no setor de gás no 

Brasil poderia ser uma solução para esse problema, facilitando a entrada de novos 

agentes no mercado, ao ampliar o acesso a gasodutos de escoamento, UPGN e terminais 

de GNL. 

Para esse fim, o presente trabalho será dividido em três capítulos e uma 

conclusão. No primeiro capítulo, o setor de gás natural no Brasil é descrito, com a 

evolução da regulação, e das principais falhas de mercado do setor, quais sejam: 

monopólio natural, externalidades e assimetria de informação e que o marco regulatório 

em vigor é insuficiente na regulação do setor. Em seguida, definiremos o conceito da 

teoria das essential facilities (infraestruturas essenciais) e sua aplicação no Brasil.  

No segundo capítulo, a autorregulação regulada é apresentada como estratégia 

regulatória. O conceito de regulação adotado no presente trabalho é operacionalizado e, 

ainda, é analisado se a autorregulação poderia ser classificada como regulação. Após, os 

tipos de autorregulação são apresentados e é operacionalizado o termo autorregulação 

regulada. 

 
12 “Natural monopoly elements tend to pervade network industries because of economies of scale and 

scope. Scale economies mean that the average costs of supplying services tend to decline as output 

expands. Under competition, when potentially many firms share total industry output, economies of scale 

are necessarily sacrificed. Economies of scope imply that the costs of supplying services may benefit 

from ‘joint production’. As firms in network industries may supply many different services and products 

over a common network , there may be advantages from having large multi-output-firms.” (BERGMAN, 

Lars. DOYLE, Chris. GUAL, Jordi. HULTKRANTZ, Lars. NEVEN, Damien. RÖLLER, Lars-Hendrik. 

WAVERMAN, Leonard. Europe's Network Industries: Conflicting Priorities: Telecommunications – 

Monitoring European Deregulation 1. Centre for Economic Policy Research, Londres, 1998, p. 37) 
13 Nesse sentido: ANP, EPE, MME. Gás para Crescer - Anexo 3 - Compartilhamento de Infraestruturas 

Essenciais.” 2016. Disponível em 

http://www.mme.gov.br/documents/10584/4033411/3.G%C3%A1s+para+Crescer_Compartilhamento_In

fraestruturas_Essenciais.pdf/b8b03463-81a4-4c25-bcfe-599d99658eb1. Acesso em 25 de maio de 2019. 

http://www.mme.gov.br/documents/10584/4033411/3.G%C3%A1s+para+Crescer_Compartilhamento_Infraestruturas_Essenciais.pdf/b8b03463-81a4-4c25-bcfe-599d99658eb1
http://www.mme.gov.br/documents/10584/4033411/3.G%C3%A1s+para+Crescer_Compartilhamento_Infraestruturas_Essenciais.pdf/b8b03463-81a4-4c25-bcfe-599d99658eb1
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No terceiro capítulo, a autorregulação regulada é tratada como estratégia 

regulatória para o compartilhamento de infraestruturas essenciais no compartilhamento 

de gasoduto de escoamento, UPGN e terminais de GNL. De forma comparada serão 

vistos os exemplos do Reino Unido e da União Europeia. Após, são apresentadas 

críticas ao Decreto nº 9.616/2018 e sugestões de alteração ao Projeto de Lei nº 

6.407/2013. 

O trabalho se encerra com um capítulo de conclusões em relação à 

autorregulação no compartilhamento de infraestruturas de GNL, como gasoduto de 

escoamento, UPGN e terminais de GNL.  
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I – Setor de gás natural, suas falhas de mercado e a insuficiência do marco 

regulatório em vigor 

 

1.1. Definição de Gás Natural e Gás Natural Liquefeito 

 

Gás Natural, de acordo com a definição apresentada pela Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (“OCDE”) e a International Energy Agency 

(“IEA”), compreende gases encontrados em jazidas, liquefeitos ou gasosos, constituídos 

principalmente por metano. O conceito inclui tanto (i) gás “não associado”, originário 

de campos que produzem apenas hidrocarbonetos na forma gasosa quanto (ii) gás 

“associado”, que é o gás natural produzido em associação com petróleo bruto ou o 

metano recuperado de minas de carvão (gás de carvão). O gás natural é expresso em 

terajoules com base no valor calorífico bruto e em milhões de metros cúbicos, medidos 

a 15°C e a 760 mm Hg (condições padrão).14 

O gás natural que é entregue ao consumidor final é um produto resultado de 

tratamento de separação de hidrocarbonetos pesados e parcela de componentes que não 

são hidrocarbonetos do metano.15 Nessa separação, o propano e o butano comumente 

são separados e são vendidos como gás liquefeito de petróleo (“GLP”).16 

A composição do gás natural comercializado, após tratado, varia de acordo com 

a composição do gás natural bruto. Todavia, para ser injetado na rede de transporte, o 

gás deve estar de acordo com critérios de segurança e qualidade definidos pelas 

autoridades competentes.17 No Brasil, as especificações do gás natural são estabelecidas 

pela ANP. 

Conforme definição da Lei do Gás e do Decreto nº 7.382/2010, 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.”18 O GNL é o gás natural 

que foi resfriado a tal ponto que condensa, passando para o estado líquido. Essa 

 
14 OCDE. IEA, Natural Gas Information 2018, IEA, Paris, 2018, p. 19 Disponível 

em  https://doi.org/10.1787/nat_gas-2018-en. Acesso em 18 de setembro de 2019. 
15 ALMEIDA, Edmar Fagundes de. FERRARO, Marcelo Colomer. Indústria do Gás Natural – 

Fundamento Técnicos e Econômicos. Synergia Editora. Rio de Janeiro: 2013, p. 4. 
16 Idem. 
17 Idem. 
18 Artigo 2, XIV, da Lei do Gás e artigo 2, XVIII, do Decreto 7.382/2010. 

https://doi.org/10.1787/nat_gas-2018-en
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passagem ocorre a uma temperatura de aproximadamente 161ºC negativos e à pressão 

atmosférica.19  

O GNL é definido pela Lei do Gás e pelo Decreto nº 7.382/2010 como “gás 

natural submetido a processo de liquefação para estocagem e transporte, passível de 

regaseificação em unidades próprias”.20 A Resolução ANP 41, de 5 de novembro de 

2013 (“Resolução ANP 41/2013”), altera um pouco a definição para especificar o 

processo de liquefação como criogenia (processo utilizado para liquefação do gás 

natural)21 e que o mesmo deve ser submetido e armazenado em pressões próximas à 

atmosférica: “é o gás natural no estado líquido obtido mediante processo de criogenia 

a que foi submetido e armazenado em pressões próximas à atmosférica”.22 

 

1.2. Cadeia do gás natural liquefeito 

 

A cadeia de valor do GNL inclui diversas atividades da indústria do gás natural 

que vão da exploração à entrega ao consumidor final (como, por exemplo, uma 

térmica). 

A cadeia compreende as seguintes atividades, conforme figura abaixo: (i) 

exploração; (ii) produção; (iii) processamento; (iv) transporte dutoviário para a unidade 

de liquefação; (v) liquefação; (vi) transporte de GNL; (vii) descarga, armazenamento; 

(viii) regaseificação; (ix) transporte e distribuição ao mercado consumidor. 

 

 
19 Conforme William C. Lyons no Standard Handbook of Petroleum & Natural Gas Engineering: 

“Natural Gas Liquids (NGLs). These are those portions of reservoir gas that are liquefied at the surface in 

lease separators, field facilities, or gas processing plants. Natural gas liquids include but are not limited to 

ethane, propane, butanes, pentanes, natural gasoline, and condensate.” (LYONS, William C. Standard 

Handbook of Petroleum & Natural Gas Engineering, vol. 2. Gulf Professional Publishing. Houston, TX: 

1996, p. 251)  
20 Artigo 2, XV, da Lei do Gás e artigo 2, XVII, do Decreto 7.382/2010. 
21 Conforme Reis e Porfírio: “Gás Natural Liquefeito (GNL) é o gás natural que atravessa um processo 

criogênico, com redução da temperatura para 162°C à pressão atmosférica, passando à fase líquida.” 

(REIS, Humbervânia. PORFÍRIO, Luana Nogueira. Gás Natural Liquefeito e Criogênico. Cadernos de 

Prospecção, v. 1, n. 1, p. 17-19, 2008). 
22 Artigo 4, IX da Resolução ANP 41/2013. 
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Figura 1 – Cadeia de valor do GNL23

 

 

1.2.1. Exploração 

 

A fase de exploração se refere ao processo de pesquisa de acumulação de 

hidrocarbonetos em bacias terrestres (onshore) ou em bacias marítimas (offshore).24 De 

acordo com a Lei do Petróleo, a fase de exploração ou pesquisa compreende o 

“conjunto de operações ou atividades destinadas a avaliar áreas, objetivando a 

descoberta e a identificação de jazidas de petróleo ou gás natural”.25 

Há um grau de risco elevado na exploração, na medida em que é incerta a 

descoberta de jazidas e os custos envolvidos (como de mapeamento, processamento 

geológico e geofísico e perfuração de poços de exploração) são muito altos.26  

 

1.2.2. Produção 

 

 
23 ANP. O Gás Natural Liquefeito no Brasil – Experiência da ANP na implantação dos projetos de GNL. 

Séries ANP – Número IV. 1ª edição. 2010. 
24 FGV Energia. Cadernos. Gás Natural. Ano 1, n. 2, nov. 2014. Disponível em 

http://www.fgv.br/fgvenergia/caderno_gas_natural/files/assets/common/downloads/Caderno_G.pdf. 

Acesso em 19 de setembro de 2019. 
25 Artigo 6, XV, da Lei do Petróleo. 
26 FGV Energia. Cadernos. Gás Natural. Ano 1, n. 2, nov. 2014. Disponível em 

http://www.fgv.br/fgvenergia/caderno_gas_natural/files/assets/common/downloads/Caderno_G.pdf. 

Acesso em 19 de setembro de 2019. 

http://www.fgv.br/fgvenergia/caderno_gas_natural/files/assets/common/downloads/Caderno_G.pdf
http://www.fgv.br/fgvenergia/caderno_gas_natural/files/assets/common/downloads/Caderno_G.pdf
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Na fase de produção, o gás natural é extraído, recuperado e processado em 

grande quantidade (escala comercial).27 Nos termos da Lei do Petróleo, produção ou 

lavra corresponde ao “conjunto de operações coordenadas de extração de petróleo ou 

gás natural de uma jazida e de preparo para sua movimentação”. 28 

Para chegar ao consumidor final, após a fase de produção, o gás natural deverá 

ser processado, transportado e distribuído. Em produção offshore, antes do 

processamento, há necessidade de escoamento da plataforma de produção por gasodutos 

de escoamento29 até uma UPGN no continente. 

 

1.2.3. Processamento e transporte para a unidade de liquefação 

 

Na fase de processamento, é realizado o condicionamento do gás natural para 

que possa atender às especificações do sistema de transporte. O processamento é feito 

nas UPGNs, nas quais o gás natural será (i) submetido ao processo de “secagem”, que 

consiste na separação do metano de outros elementos que estão presentes no gás natural 

bruto, como GLP, GNL; (ii) tratado para remover impurezas e contaminantes como 

metais pesados, dióxido de carbono e enxofre; e (iii) adequado às especificações 

estabelecidas na regulação dos mercados consumidores (por exemplo, no Brasil, as 

especificações são estabelecidas pela ANP) e específicas do sistema de transporte 

relativas às suas propriedades físico-químicas.30 O transporte do gás pode ser feito por 

dutos da UPGN às unidades de liquefação. 

 

1.2.4. Liquefação 

 

O gás natural é então submetido a diversos processos para a sua conversão do 

estado gasoso para o estado líquido.31 A planta ou unidade de liquefação é composta por 

um ou mais módulos de processamento que podem conter instalações para armazenar o 

 
27 FGV Energia. Cadernos. Gás Natural. Ano 1, n. 2, nov. 2014. Disponível em 

http://www.fgv.br/fgvenergia/caderno_gas_natural/files/assets/common/downloads/Caderno_G.pdf. 

Acesso em 19 de setembro de 2019. 
28 Artigo 6, XVI, da Lei do Petróleo. 
29 Artigo 6, XIX, da Lei do Petróleo: “XIX - Gasoduto de Escoamento da Produção: dutos integrantes das 

instalações de produção, destinados à movimentação de gás natural desde os poços produtores até 

instalações de processamento e tratamento ou unidades de liquefação;” 
30 FGV Energia. Cadernos. Gás Natural. Ano 1, n. 2, nov. 2014. Disponível em 

http://www.fgv.br/fgvenergia/caderno_gas_natural/files/assets/common/downloads/Caderno_G.pdf. 

Acesso em 19 de setembro de 2019. 
31 ANP. O Gás Natural Liquefeito no Brasil – Experiência da ANP na implantação dos projetos de GNL. 

Séries ANP – Número IV. 1ª edição. 2010. 

http://www.fgv.br/fgvenergia/caderno_gas_natural/files/assets/common/downloads/Caderno_G.pdf
http://www.fgv.br/fgvenergia/caderno_gas_natural/files/assets/common/downloads/Caderno_G.pdf
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gás para ser posteriormente transportado ou sujeito ao processo de regaseificação.32 Os 

tamanhos dessas unidades são limitados pela capacidade dos compressores. 

De acordo com a Lei do Gás e do Decreto nº 7.382/2010, unidade de liquefação 

é a “instalação na qual o gás natural é liquefeito, de modo a facilitar a sua estocagem e 

transporte, podendo compreender unidades de tratamento de gás natural, trocadores de 

calor e tanques para estocagem de GNL.”33 

O processo de liquefação, e, pois, a produção de GNL, é justificada nos casos 

em que as quantidades ou distâncias a serem percorridas entre o local de produção e o 

local de consumo são tamanhas que não é economicamente viável o transporte via 

gasoduto34 ou caso não seja fisicamente possível o transporte via gasoduto (em caso de 

não haver gasoduto na região onde está o consumidor final). 

O desenho de cada planta de liquefação varia por conta da composição do gás, 

da quantidade de gás a ser produzido e a ser liquefeito e a localização da produção e da 

planta de liquefação. 35 

Os procedimentos realizados na planta de liquefação são (i) tratamento do gás 

para remoção de impurezas e (ii) posterior liquefação por processo de resfriamento até a 

temperatura na qual o gás natural liquefaz à pressão atmosférica. 36, 37 

O gás natural é composto principalmente de metano, mas também pode conter 

etano, propano e hidrocarbonetos mais pesados, além de pequenas quantidades de 

nitrogênio, oxigênio, dióxido de carbono, compostos de enxofre e água. A remoção de 

impurezas consiste no processo de liquefação, a retirada de alguns dos componentes 

não-metânicos do gás natural produzido, tais como água e dióxido de carbono, para 

 
32 Essas unidades modulares são denominadas trains (ENERGY CHARTER SECRETARIAT. Gas 

pricing. Putting a price on energy: international pricing mechanisms for oil and gas. Bruxelas, 2007. 

Disponível em 

https://energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Thematic/Oil_and_Gas_Pricing_2007_en.pdf. 

Acesso em 28 de setembro de 2019). 
33 Artigo 2, XXVIII, da Lei do Gás e artigo 2, XXXIII, do Decreto 7.382/2010. 
34 ANP. O Gás Natural Liquefeito no Brasil – Experiência da ANP na implantação dos projetos de GNL. 

Séries ANP – Número IV. 1ª edição. 2010. Disponível em http://www.anp.gov.br/publicacoes/livros-e-

revistas/2377-o-gas-natural-liquefeito-no-brasil-experiencia-da-anp-na-implantacao-dos-projetos-de-

importacao-de-gnl. Acesso em 19 de setembro de 2019. 
35 Idem. 
36 Idem. 
37 “Natural gas is condensed to a liquid by cooling it to about -260°F (-162°C). This process reduces its 

volume by a factor of more than 600 - similar to reducing the natural gas filling a beach ball into liquid 

filling a ping-pong ball”. (USA. Department of Energy. Liquified Natural Gas: Understanding the Basic 

Facts. Agosto, 2015. Disponível em 

https://www.energy.gov/sites/prod/files/2013/04/f0/LNG_primerupd.pdf. Acesso em 28 de setembro de 

2019) 

https://energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Thematic/Oil_and_Gas_Pricing_2007_en.pdf
http://www.anp.gov.br/publicacoes/livros-e-revistas/2377-o-gas-natural-liquefeito-no-brasil-experiencia-da-anp-na-implantacao-dos-projetos-de-importacao-de-gnl
http://www.anp.gov.br/publicacoes/livros-e-revistas/2377-o-gas-natural-liquefeito-no-brasil-experiencia-da-anp-na-implantacao-dos-projetos-de-importacao-de-gnl
http://www.anp.gov.br/publicacoes/livros-e-revistas/2377-o-gas-natural-liquefeito-no-brasil-experiencia-da-anp-na-implantacao-dos-projetos-de-importacao-de-gnl
https://www.energy.gov/sites/prod/files/2013/04/f0/LNG_primerupd.pdf
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impedir a formação de sólidos quando o gás é resfriado até a temperatura para o estado 

líquido. Como resultado, o GNL é normalmente composto principalmente de metano.38 

A liquefação reduz o volume do gás natural em aproximadamente 600 vezes, 

tornando mais econômico o transporte entre continentes em embarcações especialmente 

projetadas para esse tipo de transporte, enquanto os sistemas tradicionais de transporte 

por gasodutos seriam menos atraentes em termos econômicos e tecnicamente ou 

politicamente inviáveis a depender dos locais de produção e entrega do gás natural. 

Dessa forma, o processamento de gás natural para GNL possibilita a disponibilização de 

gás natural em todo o globo.39 

 

1.2.5. Transporte de GNL 

 

O transporte de GNL consiste na movimentação do produto das unidades de 

liquefação até o consumidor final. Pode ser feito por caminhões tanque ou por navios 

metaneiros. Os navios metaneiros são utilizados usualmente no comércio internacional 

no qual grandes distâncias são percorridas, o que possibilita economias de escala.40 Os 

caminhões tanque são utilizados no abastecimento de áreas que não são atendidas pela 

malha de gasodutos de transporte (gasoduto virtual).41 Os navios e caminhões utilizados 

no transporte de GNL são equipados com tanques de isolamento térmico para manter o 

gás natural em estado líquido.42 

 

1.2.6. Descarga e armazenamento 

 

O GNL é descarregado em uma unidade de regaseificação ou em local para ser 

armazenado. 

De acordo com a Lei do Gás e o Decreto nº 7.382/2010, a estocagem de gás 

natural “é o armazenamento de gás natural em reservatórios naturais ou artificiais”.43 

O GNL é armazenado em tanques de armazenamento. Esses tanques possuem a função 

 
38 FOSS, Michelle Michot. Introduction to LNG: an Overview on Liquefied Natural Gas (LNG) its 

Properties, the LNG Industry, and Safety. Considerations - Center for Energy Economics. Texas, 2012. 

Disponível em http://www.beg.utexas.edu/files/energyecon/global-gas-and-

lng/INTRODUCTION%20TO%20LNG%20Update%202012.pdf. Acesso em 3 de outubro de 2019. 
39 Idem. 
40 ANP. O Gás Natural Liquefeito no Brasil – Experiência da ANP na implantação dos projetos de GNL. 

Séries ANP – Número IV. 1ª edição. 2010. 
41 Idem. 
42 Idem. 
43 Artigo 2, X, da Lei do Gás e artigo 2, XV, do Decreto 7.382/2010. 

http://www.beg.utexas.edu/files/energyecon/global-gas-and-lng/INTRODUCTION%20TO%20LNG%20Update%202012.pdf
http://www.beg.utexas.edu/files/energyecon/global-gas-and-lng/INTRODUCTION%20TO%20LNG%20Update%202012.pdf
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de manter o gás resfriado a temperaturas criogênicas, até o momento de transferência do 

gás para transporte (seja por caminhão tanque, seja por gasoduto).44  

 

1.27. Regaseificação 

 

O processo de regaseificação consiste na transformação física do gás natural em 

estado líquido para o estado gasoso. O processo de regaseificação pode ser realizado 

tanto em planta própria quanto em unidade móvel para ser utilizado.45 

 

1.2.8. Terminal de GNL 

 

Os processos de liquefação, descarga, armazenamento e regaseificação podem 

ser realizados em um mesmo terminal, denominado, conforme Lei do Gás e Decreto nº 

7.382/2010, Terminal de GNL:46 47 

 

“Terminal de GNL: instalação utilizada para a liquefação de gás natural ou para a 

importação, descarga e regaseificação de GNL, incluindo os serviços auxiliares e 

tanques de estocagem temporária necessários para o processo de regaseificação e 

subsequente entrega do gás natural à malha dutoviária ou a outros modais de 

transporte;” 

 

O artigo 58 da Lei do Petróleo, com redação dada pela Lei do Gás, faculta, a 

qualquer interessado, o uso dos dutos de transporte e dos terminais marítimos existentes 

ou a serem construídos, excetuando terminais de GNL, mediante remuneração adequada 

ao titular das instalações ou da capacidade de movimentação de gás natural, nos termos 

da lei e regulação aplicáveis.48 No mesmo sentido, o artigo 6 da Resolução ANP 50, de 

 
44 GOMES, Pedro Aguiar Avaliação das Oportunidades do Gás Natural Liquefeito em Pequena Escala no 

Brasil sob as Perspectivas do Produtor, Transportador e do Consumidor Final/ Pedro Aguiar Gomes. – 

Rio de Janeiro: UFRJ/COPPE, 2018. Disponível em 

http://www.ppe.ufrj.br/images/publica%C3%A7%C3%B5es/mestrado/Pedro_Aguiar_Gomes.pdf. Acesso 

em 29 de setembro de 2019. 
45 ANP. O Gás Natural Liquefeito no Brasil – Experiência da ANP na implantação dos projetos de GNL. 

Séries ANP – Número IV. 1ª edição. 2010. 
46 Artigo 2, XXVII, da Lei do Gás e artigo XXIX do Decreto 7.382/2010.  
47 A mesma definição consta da Resolução ANP 50/2011, em seu artigo 2, XVI: “Terminal de GNL: 

instalação utilizada para a liquefação de gás natural ou para a importação, descarga e regaseificação de 

GNL, incluindo os serviços auxiliares e tanques de estocagem temporária necessários para o processo de 

regaseificação e subsequente entrega do gás natural à malha dutoviária ou a outros modais de transporte;” 
48 Artigo 58 da Lei do Petróleo com redação dada pela Lei do Gás:  

“Artigo 58.  Será facultado a qualquer interessado o uso dos dutos de transporte e dos terminais marítimos 

existentes ou a serem construídos, com exceção dos terminais de Gás Natural Liquefeito - GNL, mediante 

remuneração adequada ao titular das instalações ou da capacidade de movimentação de gás natural, nos 

termos da lei e da regulamentação aplicável.” 

http://legislacao.anp.gov.br/?linkpath=newlink&id=/__LegisFed/resol-anp/XML/Filtro2/2011/Setembro/?linkpath=newlink&id=Lei%209.478%20-%201997$an=art58
http://www.ppe.ufrj.br/images/publica%C3%A7%C3%B5es/mestrado/Pedro_Aguiar_Gomes.pdf
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22 de setembro de 2011 (“Resolução ANP 50/2011”), dispõe que o “agente operador 

do terminal de GNL poderá, ao seu critério, permitir o acesso de terceiros interessados 

a suas instalações”. 

Ou seja, a regulação relativa a terminal de GNL não traz a obrigação ao seu 

operador de garantir o acesso a terceiros ao terminal, mas apenas traz a faculdade de o 

operador conceder o acesso, conforme a sua vontade, Diferentemente da regulação que 

trata do acesso aos gasodutos de transporte que traz a obrigação ao acesso a terceiros 

aos operadores de tais gasodutos. Desde a redação original do artigo 58 da Lei do 

Petróleo, o legislador determinou que os gasodutos de transporte deveriam estar sujeitos 

ao livre acesso de terceiros (“Facultar-se-á a qualquer interessado o uso dos dutos de 

transporte e dos terminais marítimos existentes ou a serem construídos, mediante 

remuneração adequada ao titular das instalações”). No caso do acesso aos gasodutos 

de transporte, a faculdade de querer ou não o acesso é dos terceiros: o operador tem a 

obrigação de conceder esse acesso. 

A competência para outorga de autorização para construir, ampliar a capacidade 

e operar terminais de GNL é da ANP e pode ser concedida a “sociedade ou consórcio, 

desde que constituídos sob as leis brasileiras, com sede e administração no País”.49 O 

autorizado será o agente operador do Terminal de GNL.50 

De acordo com a Resolução ANP 50/2011, o terminal de GNL deve ser 

aprovado pela ANP e, em conjunto com outras instalações e embarcações, deve ser 

capaz de executar as seguintes atividades: (i) liquefação de gás natural; (ii) descarga de 

GNL; (iii) regaseificação de GNL; (iv) serviços auxiliares; (v) estocagem em tanques de 

estocagem temporária necessários para o processo de regaseificação; e (vi) entrega do 

gás natural à malha dutoviária ou a outros modais de transporte.51 

Atualmente, há três terminais de GNL no Brasil, todos de propriedade da 

Petrobras, que estão localizados no Rio de Janeiro, na Bahia e no Ceará. A Petrobras, 

além de manter estes três terminais operacionais, contrata os serviços de duas Floating 

 
49 Artigo 61 do Decreto 7.382/2010: 

“Artigo 61.  Qualquer sociedade ou consórcio, desde que constituídos sob as leis brasileiras, com sede e 

administração no País, poderão receber autorização da ANP para construir, ampliar a capacidade e operar 

unidades de processamento ou tratamento de gás natural, terminais de GNL, unidades de liquefação e de 

regaseificação de gás natural, bem como gasodutos de transferência e de escoamento da produção não 

integrantes de concessão de exploração e produção de petróleo e gás natural.  

Parágrafo único.  A ANP deverá estabelecer os requisitos e condições para a outorga e transferência da 

titularidade da autorização, respeitadas as normas de proteção ambiental e de segurança das instalações.”  
50 Artigo 2, II, da Resolução ANP 50/2011. 
51 Artigo 3 e artigo 2, XVI, da Resolução ANP 50/2011. 
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Storage Regasification Units (“FSRUs”),52 Golar Winter e Experience. Os terminais, 

basicamente, suprem o mercado das termelétricas localizadas ao longo da malha 

integrada.53,54 

Em relação aos gasodutos que se iniciam nos terminais de GNL e são 

interligados à malha de transporte, quando não fizerem parte do terminal, são 

considerados gasodutos de transporte.55 

Cabe à ANP efetuar a classificação dos gasodutos iniciados em terminais de 

GNL e interligados à malha de transporte como integrantes ou não do respectivo 

terminal de GNL.56 Aqueles que forem classificados como não integrantes do terminal, 

serão considerados gasodutos de transporte.57  

Aqueles gasodutos que interligarem terminais de GNL à malha de transporte 

serão considerados integrantes do terminal desde que sejam dedicados e utilizados 

exclusivamente pelo terminal.58 Nessa classificação, a ANP também levará em conta 

critérios técnicos, regulatórios e econômicos, como: (i) extensão e percurso (tendo em 

vista a defesa da concorrência e potenciais mercados a serem atendidos) e (ii) 

 
52 FSRU é uma unidade flutuantes de estocagem e regaseificação. De acordo com a definição de Brian 

Songhurst: “FSRUs are based on LNG tankers and use essentially the same technology as onshore 

terminals. The only real difference is that the equipment is marinised to be suitable for shipyard 

construction and marine operation. For a new build vessel the equipment is normally integrated into the 

vessel and constructed with the ship – often referred to as ‘piece small’ or ‘stick built’. For a conversion 

the equipment is normally built as a separate module or modules and retrofitted on to the tanker in a 

shipyard to minimize time.” (SONGHURST, Brian. The Outlook for Floating Storage and Regasification 

Units (FSRUs). The Oxford Institute for Energy Studies. Oxford: 2017. Disponível em 

https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2017/07/The-Outlook-for-Floating-Storage-

and-Regasification-Units-FSRUs-NG-123.pdf. Acesso em 1de dezembro de 2019). 
53 MME. EPE. Terminais de Regaseificação de GNL no Brasil Panorama dos Principais Projetos. 30 de 

agosto de 2019. Disponível em http://epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-

abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-412/Nota%20T%C3%A9cnica%20-

%20Terminais%20de%20Regaseifica%C3%A7%C3%A3o%20de%20GNL%20no%20Brasil.pdf. Acesso 

em 30 de setembro de 2019. 
54 Importante destacar que, nos últimos leilões de energia do País, parte dos projetos vitoriosos, 

associaram a atividade das térmicas integradas aos terminais de GNL: “Recentemente, nos últimos leilões 

de energia no Brasil, boa parte dos projetos termelétricos bem-sucedidos traziam em seu modelo de 

negócio usinas termelétricas a gás natural vinculadas a terminais de GNL. Essa alternativa tem se 

mostrado dentre as mais competitivas para a contratação de energia nova. Três desses projetos vencedores 

nesses leilões estão próximos de viabilizar os seus planos de negócio: UTE Porto do Sergipe I, em Barra 

dos Coqueiros/SE, com previsão de entrada em operação já em 2020; e as UTEs GNA I (antiga UTE 

Novo Tempo) e GNA II no Porto do Açu, em São João da Barra/RJ, com previsão para 2021 e 2023, 

respectivamente.” (MME. EPE. Terminais de Regaseificação de GNL no Brasil Panorama dos Principais 

Projetos. 30 de agosto de 2019. Disponível em http://epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-

abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-412/Nota%20T%C3%A9cnica%20-

%20Terminais%20de%20Regaseifica%C3%A7%C3%A3o%20de%20GNL%20no%20Brasil.pdf. Acesso 

em 30 de setembro de 2019)  
55 Artigo 16 do Decreto 7.382/2010. 
56 Artigo 13 da Resolução ANP 50/2011. 
57 Artigo 16 do Decreto 7.382/2010. 
58 Artigo 13, § 1º, da Resolução ANP 50/2011. 

https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2017/07/The-Outlook-for-Floating-Storage-and-Regasification-Units-FSRUs-NG-123.pdf
https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2017/07/The-Outlook-for-Floating-Storage-and-Regasification-Units-FSRUs-NG-123.pdf
http://epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-412/Nota%20T%C3%A9cnica%20-%20Terminais%20de%20Regaseifica%C3%A7%C3%A3o%20de%20GNL%20no%20Brasil.pdf
http://epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-412/Nota%20T%C3%A9cnica%20-%20Terminais%20de%20Regaseifica%C3%A7%C3%A3o%20de%20GNL%20no%20Brasil.pdf
http://epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-412/Nota%20T%C3%A9cnica%20-%20Terminais%20de%20Regaseifica%C3%A7%C3%A3o%20de%20GNL%20no%20Brasil.pdf
http://epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-412/Nota%20T%C3%A9cnica%20-%20Terminais%20de%20Regaseifica%C3%A7%C3%A3o%20de%20GNL%20no%20Brasil.pdf
http://epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-412/Nota%20T%C3%A9cnica%20-%20Terminais%20de%20Regaseifica%C3%A7%C3%A3o%20de%20GNL%20no%20Brasil.pdf
http://epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-412/Nota%20T%C3%A9cnica%20-%20Terminais%20de%20Regaseifica%C3%A7%C3%A3o%20de%20GNL%20no%20Brasil.pdf
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concorrência com a malha de transporte existente ou planejada pelo MME.5960 A ANP 

poderá solicitar informações adicionais sempre que considerar necessário para a 

classificação dos gasodutos. 61 

Caso haja interligação do terminal de GNL à malha de transporte por um 

gasoduto classificado como integrante deste terminal de GNL, qualquer ligação 

posterior à malha de transporte será efetuada apenas por gasodutos classificados como 

gasodutos de transporte.62 Uma vez classificados como parte integrantes do terminal de 

GNL, os gasodutos não poderão ser reclassificados como gasodutos de transporte.6364 

 

1.2.9. Transporte e distribuição do gás natural ao mercado consumidor 

 

O transporte de gás natural (em estado gasoso) é a movimentação do gás de 

unidades de processamento (ou da fronteira no caso de importação) até os pontos de 

entrega do gasoduto de transporte para a rede de distribuição.65 

Nos termos do artigo 177, IV, da Constituição Federal, é monopólio da União 

Federal o transporte de gás natural.66 Já a distribuição, é competência dos Estado, 

 
59 Artigo 13, § 2º, da Resolução ANP 50/2011. 
60 Planejamento da malha feito pelo MME com base em estudos da EPE (artigo 6 do Decreto 7.382/2011, 

com redação dada pelo Decreto 9.616/2018). 
61 De acordo com artigo 13, § 4º, da Resolução ANP 50/2011, a ANP poderá solicitar informações 

adicionais sempre que considerar necessário para a classificação dos gasodutos. 
62 Artigo 13, § 3º, da Resolução ANP 50/2011. 
63 Artigo 14 da Resolução ANP 50/2011. 
64 Em caso de interesse da administração pública, poderá desapropriar os gasodutos considerados como 

integrantes do terminal de GNL por meio de declaração de utilidade pública e indenização em dinheiro, 

conforme § 1 a 3 do artigo 14 da Resolução ANP 50/2011: 

“§ 1º Nos casos de interesse da Administração Pública, tendo em vista o disposto no caput desse artigo, 

poderá haver desapropriação dos gasodutos considerados como integrantes do terminal de GNL, sendo 

que essa desapropriação se dará mediante declaração de utilidade pública e justa e prévia indenização em 

dinheiro, ficando sob a administração do poder concedente, que promoverá licitação para a concessão da 

atividade de transporte de gás natural, precedida de chamada pública para contratação de capacidade. 

I - somente será indenizada a parcela dos bens ainda não depreciados ou amortizados; 

II - o valor da indenização será definido pela ANP e considerará metodologias de valoração de ativos, tais 

como o valor atual e o custo de reposição dos ativos, descontadas a depreciação e a amortização havidas 

até a data de encerramento da autorização; e 

III - somente serão indenizados os bens cuja instalação tenha sido prévia e expressamente autorizada pela 

ANP. 

§ 2º Nos casos de desapropriação do gasoduto pela União, deverá ser respeitado o disposto no inciso I do 

artigo 3º da Lei nº 11.909, de 04 de março de 2009, referente a gasodutos de transporte. 

§ 3º Os recursos arrecadados com a licitação de que trata o § 1º poderão ser utilizados para o pagamento 

da indenização das parcelas dos bens ainda não depreciados ou amortizados.” 
65 ANP. Movimentação, estocagem e comercialização de gás natural. Disponível em 

http://www.anp.gov.br/movimentacao-estocagem-e-comercializacao-de-gas-natural. Acesso em 3 de 

outubro de 2019.  
66 “Artigo 177. Constituem monopólio da União: 

http://legislacao.anp.gov.br/?linkpath=newlink&id=/__LegisFed/resol-anp/XML/Filtro2/2011/Setembro/?linkpath=newlink&id=Lei%2011.909%20-%202009$an=art3
http://www.anp.gov.br/movimentacao-estocagem-e-comercializacao-de-gas-natural


 30 

conforme artigo 25, §2º.67Ou seja, o transporte (ou movimentação) por meio de 

gasoduto é competência da União e os serviços locais de gás canalizado são 

competência dos Estados, havendo duas esferas de regulação (federal e estadual). As 

regulações de cada esfera são distintas, assim como a regulação específica de cada 

Estado da Federação.68 

 

1.3. Evolução da regulação do setor de gás natural no Brasil 

 

A regulação no Brasil por intermédio de propriedade pública foi, por décadas, o 

principal meio de regulação nas áreas de infraestrutura, como gás, eletricidade, 

telecomunicações, ferrovia, entre outros (anteriormente à Emenda Constitucional nº 

9/1995). Se entendia que seria mais eficiente produzir e/ou prestar o respectivo serviço 

por intermédio de uma única empresa do que por várias, em decorrência de uma 

economia de escala. Visava-se ainda, ao impor pelo Estado uma estrutura planejada de 

economia, a proteção do interesse público contra a intervenção de interesses privados.  

Especificamente no mercado de gás natural, buscava-se o investimento no setor 

preponderantemente pela atuação de uma empresa estatal. A nossa realidade era o 

monopólio da União, executado exclusivamente pela Petrobras. Criada em 1953, a 

Petrobras foi a principal responsável pelo desenvolvimento do setor no Brasil. Desde a 

sua fundação até a Emenda Constitucional nº 9/ 1995, que alterou o artigo 177 da 

Constituição para permitir à União Federal a concessão das atividades para pesquisa e a 

lavra de jazidas refino, importação e exportação de hidrocarbonetos e transporte 

marítimo ou por meio de conduto de petróleo e gás natural, a Petrobras viveu o 

monopólio dessas atividades relacionadas ao gás no Brasil.  

Com a promulgação da Lei Petróleo, concretizou-se a abertura do mercado de 

petróleo e gás no Brasil. A Lei do Petróleo, além de confirmar a propriedade da União 

sobre os depósitos de petróleo e gás natural, conforme previsto na Constituição Federal, 

 
(...) IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo 

produzidos no País, bem assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás 

natural de qualquer origem;” 
67 “Artigo 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados 

os princípios desta Constituição. 

§ 2º 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. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 5/1995)” 
68 ANP. Nota Técnica nº 004/2012-SCM. Interconexão e reclassificação de gasodutos: regulação, 

investimento, coordenação e cooperação entre União e Unidades da Federação. 2012. Disponível em 

http://www.anp.gov.br/images/central-de-conteudo/notas-estudos-tecnicos/estudos-tecnicos/interconexao-

reclassificacao-gasoduto-2012.pdf. Acesso em 3 de outubro de 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc05.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc05.htm#art1
http://www.anp.gov.br/images/central-de-conteudo/notas-estudos-tecnicos/estudos-tecnicos/interconexao-reclassificacao-gasoduto-2012.pdf
http://www.anp.gov.br/images/central-de-conteudo/notas-estudos-tecnicos/estudos-tecnicos/interconexao-reclassificacao-gasoduto-2012.pdf
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também (i) estabeleceu os princípios e objetivos da política energética nacional; (ii) 

criou o CNPE, órgão de assessoramento do Presidente da República para formulação de 

políticas e diretrizes de energia e a ANP para regular a indústria do petróleo, gás 

natural, seus derivados e biocombustíveis; e (iii) estabeleceu as normas relativas à 

participação de outras empresas no setor de petróleo e gás. 

No entanto, mesmo com as alterações trazidas pela Lei do Petróleo, pouco se viu 

de diversificação de agentes no mercado de gás no Brasil. A Lei do Petróleo tratava o 

gás como um subproduto do petróleo e não como fonte primária de energia. A Lei do 

Gás e o seu Decreto regulamentador, o Decreto nº 7.382/2010, passaram a regular as 

atividades da indústria do gás no Brasil. A Lei do Gás e o Decreto nº 7.382/2010 

trouxeram os parâmetros para o transporte do gás natural, ampliando o cenário para a 

flexibilização do monopólio anterior. 

 

1.4. Propriedade das infraestruturas essenciais do setor de gás natural no Brasil 

 

A Petrobras é proprietária da maior parte da infraestrutura do setor no Brasil e a 

maior produtora de gás natural, conforme estudo apresentado nas Propostas para o 

Mercado Brasileiro de Gás Natural, desenvolvido pelo Comitê de Promoção da 

Concorrência no Mercado de Gás Natural do Brasil.69 

Em relação à produção, conforme dados de 2018, a Petrobras, como 

concessionária, é responsável por 73,4% da produção de gás nacional (total produzido 

pela estatal de 29.994.473.700m³). Em segundo e terceiro lugares como maiores 

produtores, temos a Shell Brasil com 11,6% (total de 4.758.989100 m³) e a Parnaíba 

Gas Natural com 3,5% da produção nacional (total de 1.410.914.500 m³). Já como 

operadora, conforme dados do mesmo ano de 2017, a Petrobras produziu 94,7% do gás 

natural do Brasil (total de 38.691.708.200 m³ produzidos pela Petrobras), seguida da 

Parnaíba Gás Natural com 3,4% (total de 1.410.914.500m³) e a Total E&P do Brasil 

com 1,07% (total de 438.556.800m³).70 Ainda se incluirmos a importação de GNL, a 

 
69 CNPE. Novo Mercado de Gás. Nota Técnica - Propostas para o mercado brasileiro de gás natural. 

Junho de 2019. Disponível em 

http://www.mme.gov.br/documents/10584/3342640/2.+Relat%C3%B3rio+Comit%C3%AA+de+Promo

%C3%A7%C3%A3o+da+Concorr%C3%AAncia+vfinal+10jun19.pdf/abc69bfa-2f55-4c8c-b6be-

192c9e715541. Acesso em 11 de novembro de 2019, pp. 26-31. 
70 ANP. Anuário Estatístico ANP – 2018. Disponível em http://www.anp.gov.br/arquivos/central-

conteudos/anuario-estatistico/2019/2019-anuario-versao-impressao.pdf. Acesso em 13 de novembro de 

2019. 

http://www.mme.gov.br/documents/10584/3342640/2.+Relat%C3%B3rio+Comit%C3%AA+de+Promo%C3%A7%C3%A3o+da+Concorr%C3%AAncia+vfinal+10jun19.pdf/abc69bfa-2f55-4c8c-b6be-192c9e715541
http://www.mme.gov.br/documents/10584/3342640/2.+Relat%C3%B3rio+Comit%C3%AA+de+Promo%C3%A7%C3%A3o+da+Concorr%C3%AAncia+vfinal+10jun19.pdf/abc69bfa-2f55-4c8c-b6be-192c9e715541
http://www.mme.gov.br/documents/10584/3342640/2.+Relat%C3%B3rio+Comit%C3%AA+de+Promo%C3%A7%C3%A3o+da+Concorr%C3%AAncia+vfinal+10jun19.pdf/abc69bfa-2f55-4c8c-b6be-192c9e715541
http://www.anp.gov.br/arquivos/central-conteudos/anuario-estatistico/2019/2019-anuario-versao-impressao.pdf
http://www.anp.gov.br/arquivos/central-conteudos/anuario-estatistico/2019/2019-anuario-versao-impressao.pdf
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Petrobras continua sendo o agente prevalente, responsável por 78% do total de gás 

produzido e importado no Brasil.71 

Em relação à infraestrutura, tanto gasodutos de escoamento que interligam o 

sistema de gás natural, quanto a UPGN e terminais de GNL, são praticamente que em 

sua totalidade, de propriedade da Petrobras.  

Em relação aos gasodutos de escoamento, que, de acordo com a Lei do Gás o 

acesso a terceiro não é obrigatório, são ativos de propriedade do consórcio detentor da 

concessão de cada campo produtor. Conforme Nota Técnica ANP 14/2018, de 21 de 

setembro de 2018, na maioria dos casos, estes consórcios são formados pela Petrobras e 

parceiros no contrato de concessão. No entanto, os gasodutos de escoamento que saem 

dos campos de produção, por questões logísticas, se conectam a infraestrutura, sejam 

gasodutos de escoamento de outro campo, outra plataforma ou UPGN, de propriedade 

integral da Petrobras.72 

Há uma exceção: o gasoduto de escoamento da produção do Campo de Manati, 

no Estado da Bahia que se conecta à Estação de Processamento Vandemir Ferreira, cuja 

propriedade é do consórcio detentor da concessão do campo, quais sejam: Petrobras - 

35%, Queiroz Galvão - 45%, Brasoil 10% e Geopark - 10%. De acordo com a Nota 

Técnica ANP 14/2018: “Este é o único caso no qual o gás dos parceiros da Petrobras é 

vendido após uma unidade de processamento e, ainda assim, os parceiros firmaram 

contrato único para venda das suas parcelas de gás para a Petrobras até 2030.” 73 

Dessa forma, a atuação da Petrobras como compradora da quase totalidade do gás 

produzido, caracteriza um monopsônio, como consta na Nota Ténica 14/2018:74 

 

“O poder de mercado do agente incumbente ao longo de todas as etapas da cadeia de 

valor é tão significativo que resta aos outros produtores vender suas parcelas de gás à 

única compradora, configurando, assim, um monopsônio4 antes das etapas de 

escoamento e processamento, que adiciona uma transação de compra e venda 

desnecessária e ineficiente na cadeia de valor do gás natural.”  
 

 
71 CNPE. Novo Mercado de Gás. Nota Técnica - Propostas para o mercado brasileiro de gás natural. 

Junho de 2019. Disponível em 

http://www.mme.gov.br/documents/10584/3342640/2.+Relat%C3%B3rio+Comit%C3%AA+de+Promo

%C3%A7%C3%A3o+da+Concorr%C3%AAncia+vfinal+10jun19.pdf/abc69bfa-2f55-4c8c-b6be-

192c9e715541. Acesso em 11 de novembro de 2019, p. 28. 
72 ANP. Nota Técnica 14/2018. Disponível em 

http://www.anp.gov.br/images/Movimentacao/Transporte_de_Gas_Natural/estudos_notas_tecnicas/NT_1

4_2018.pdf. Acesso em 9 de janeiro de 2019. 
73 Idem. 
74 Idem. 

http://www.mme.gov.br/documents/10584/3342640/2.+Relat%C3%B3rio+Comit%C3%AA+de+Promo%C3%A7%C3%A3o+da+Concorr%C3%AAncia+vfinal+10jun19.pdf/abc69bfa-2f55-4c8c-b6be-192c9e715541
http://www.mme.gov.br/documents/10584/3342640/2.+Relat%C3%B3rio+Comit%C3%AA+de+Promo%C3%A7%C3%A3o+da+Concorr%C3%AAncia+vfinal+10jun19.pdf/abc69bfa-2f55-4c8c-b6be-192c9e715541
http://www.mme.gov.br/documents/10584/3342640/2.+Relat%C3%B3rio+Comit%C3%AA+de+Promo%C3%A7%C3%A3o+da+Concorr%C3%AAncia+vfinal+10jun19.pdf/abc69bfa-2f55-4c8c-b6be-192c9e715541
http://www.anp.gov.br/images/Movimentacao/Transporte_de_Gas_Natural/estudos_notas_tecnicas/NT_14_2018.pdf
http://www.anp.gov.br/images/Movimentacao/Transporte_de_Gas_Natural/estudos_notas_tecnicas/NT_14_2018.pdf
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Outro caso é referente ao gás produzido no campo de Pescada e Arabaiana, no 

Rio Grande do Norte cuja parcela de gás da Ouro Preto (concessionária - 35%) é 

vendida para a Petrobras (operadora) após o gasoduto de escoamento, mas antes do 

processamento realizado na UPGN, no Terminal de Guamaré, de propriedade integral 

da Petrobras. O contrato entre a Ouro Preto e a Petrobras é vigente até o término do 

contrato de concessão. Tanto no caso do Campo de Manati, quanto nos campos de 

Pescada e Arabaiana, os concessionários, produtores privados, preferiram executar um 

contrato de longo prazo com a Petrobras para a venda de praticamente a integralidade 

do gás natural produzido.75 

 

 
Figura 2 - Rotas de escoamento de gás natural/Petrobras76 

 

Em relação às UPGNs, há 14 no Brasil com capacidade total de processamento 

de 95,65 MMm³/d, da qual 99% é detida pela Petrobras. A Estação Vandemir Ferreira, 

com capacidade de processar 6 MMm³/d de gás natural, é a única UPGN que não é de 

propriedade integral da Petrobras. Sobre o volume de processamento, 50% do volume 

total de gás processado no Brasil (de 12,1 MMm3/d de gás), foram processados pelas 

UPGNs localizadas em Cabiúnas, Rio de Janeiro, e Caraguatatuba, São Paulo, que 

 
75 ANP. Nota Técnica 14/2018. Disponível em 

http://www.anp.gov.br/images/Movimentacao/Transporte_de_Gas_Natural/estudos_notas_tecnicas/NT_1

4_2018.pdf. Acesso em 9 de janeiro de 2019.  
76 Idem. 

http://www.anp.gov.br/images/Movimentacao/Transporte_de_Gas_Natural/estudos_notas_tecnicas/NT_14_2018.pdf
http://www.anp.gov.br/images/Movimentacao/Transporte_de_Gas_Natural/estudos_notas_tecnicas/NT_14_2018.pdf


 34 

possuem capacidade de processar 15,9 MMm³/d e 20 MMm³/d de gás natural, 

respectivamente. Essas UPGNs são responsáveis pelo processamento do gás natural 

produzido nas Bacias de Santos e Campos, inclusive os campos do pré-sal.77 

 

 
Figura 3 - Polos de processamento de gás natural/ANP78 

 

Os terminais de regaseificação são necessários à importação do GNL79 para que 

o gás natural em estado líquido seja regaseificado e introduzido, em seu estado gasoso, 

na malha de gasodutos de transporte e movimentado até instalações de estocagem, 

outros gasodutos de transporte ou pontos de entrega para as distribuidoras estaduais.80 

No Brasil, há três terminais de GNL autorizados a operar, quais sejam: (i) 

Terminal BGB (Baía de Guanabara/RJ); (ii) TRBA (Salvador/BA); e (iii) Terminal de 

 
77 ANP. Nota Técnica 14/2018. Disponível em 

http://www.anp.gov.br/images/Movimentacao/Transporte_de_Gas_Natural/estudos_notas_tecnicas/NT_1

4_2018.pdf. Acesso em 9 de janeiro de 2019. 
78 Idem. 
79 A importação do GNL pode ocorrer via gasoduto ou via terminais de GNL. Conf. ANP. Nota Técnica 

14/2018. Disponível em 

http://www.anp.gov.br/images/Movimentacao/Transporte_de_Gas_Natural/estudos_notas_tecnicas/NT_1

4_2018.pdf. Acesso em 9 de janeiro de 2019. 
80 CNPE. Novo Mercado de Gás. Nota Técnica - Propostas para o mercado brasileiro de gás natural. 

Junho de 2019. Disponível em 

http://www.mme.gov.br/documents/10584/3342640/2.+Relat%C3%B3rio+Comit%C3%AA+de+Promo

%C3%A7%C3%A3o+da+Concorr%C3%AAncia+vfinal+10jun19.pdf/abc69bfa-2f55-4c8c-b6be-

192c9e715541. Acesso em 11 de novembro de 2019, p. 29. 

http://www.anp.gov.br/images/Movimentacao/Transporte_de_Gas_Natural/estudos_notas_tecnicas/NT_14_2018.pdf
http://www.anp.gov.br/images/Movimentacao/Transporte_de_Gas_Natural/estudos_notas_tecnicas/NT_14_2018.pdf
http://www.anp.gov.br/images/Movimentacao/Transporte_de_Gas_Natural/estudos_notas_tecnicas/NT_14_2018.pdf
http://www.anp.gov.br/images/Movimentacao/Transporte_de_Gas_Natural/estudos_notas_tecnicas/NT_14_2018.pdf
http://www.mme.gov.br/documents/10584/3342640/2.+Relat%C3%B3rio+Comit%C3%AA+de+Promo%C3%A7%C3%A3o+da+Concorr%C3%AAncia+vfinal+10jun19.pdf/abc69bfa-2f55-4c8c-b6be-192c9e715541
http://www.mme.gov.br/documents/10584/3342640/2.+Relat%C3%B3rio+Comit%C3%AA+de+Promo%C3%A7%C3%A3o+da+Concorr%C3%AAncia+vfinal+10jun19.pdf/abc69bfa-2f55-4c8c-b6be-192c9e715541
http://www.mme.gov.br/documents/10584/3342640/2.+Relat%C3%B3rio+Comit%C3%AA+de+Promo%C3%A7%C3%A3o+da+Concorr%C3%AAncia+vfinal+10jun19.pdf/abc69bfa-2f55-4c8c-b6be-192c9e715541
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Pecém (Pecém/CE). Todos os terminais de GNL no país são de propriedade e operados 

pela Petrobras.81 A taxa de não-utilização, conforme dados da ANP, é alta, havendo 

capacidade ociosa para que haja maior importação de GNL.82 Assim como no caso dos 

gasodutos de escoamento, a Lei do Gás, em seu artigo 45, não obriga que os operadores 

dos Terminais de GNL permitam o acesso de terceiros às suas instalações. 

 

 
Figura 4 - Terminais de Pecém/CE e Salvador/BA83 

 

 
Figura 5 - Terminal da Bahia de Guanabara/RJ 84 

 
81 ANP. Nota Técnica 14/2018. Disponível em 

http://www.anp.gov.br/images/Movimentacao/Transporte_de_Gas_Natural/estudos_notas_tecnicas/NT_1

4_2018.pdf. Acesso em 9 de janeiro de 2019. 
82 Idem. 
83 Idem. 

http://www.anp.gov.br/images/Movimentacao/Transporte_de_Gas_Natural/estudos_notas_tecnicas/NT_14_2018.pdf
http://www.anp.gov.br/images/Movimentacao/Transporte_de_Gas_Natural/estudos_notas_tecnicas/NT_14_2018.pdf
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1.5. Regulação do acesso à infraestrutura de escoamento e UPGN na legislação 

atual 

 

Em relação ao acesso aos gasodutos de transporte, o legislador determinou que 

deveriam estar sujeitos ao livre acesso de terceiros, desde a redação original do artigo 

58 da Lei do Petróleo (“Facultar-se-á a qualquer interessado o uso dos dutos de 

transporte e dos terminais marítimos existentes ou a serem construídos, mediante 

remuneração adequada ao titular das instalações”).  

A separação da atividade de transporte de gás natural também foi objeto de 

preocupação da Lei do Petróleo, embora ainda dentro da estrutura corporativa da 

Petrobras. De acordo com o artigo 65 da Lei do Petróleo, “A Petrobrás deverá 

constituir uma subsidiária com atribuições específicas de operar e construir seus dutos, 

terminais marítimos e embarcações para transporte de petróleo, seus derivados e gás 

natural, ficando facultado a essa subsidiária associar-se, majoritária ou 

minoritariamente, a outras empresas”. 

A Lei do Gás, em seu artigo 32, na mesma linha do artigo 58 da Lei do Petróleo, 

como regra geral assegura o acesso de terceiros aos gasodutos de transporte (“Fica 

assegurado o acesso de terceiros aos gasodutos de transporte, nos termos da lei e de 

sua regulamentação, observado o disposto no § 2o do art. 3º e no § 3º do art. 30 desta 

Lei.” - referências ao período de exclusividade para carregadores iniciais), no que é 

complementado pela redação que deu ao artigo 58 da Lei do Petróleo (“Será facultado a 

qualquer interessado o uso dos dutos de transporte e dos terminais marítimos existentes 

ou a serem construídos, com exceção dos terminais de Gás Natural Liquefeito – GNL, 

mediante remuneração adequada ao titular das instalações ou da capacidade de 

movimentação de gás natural, nos termos da lei e da regulamentação aplicável.”), em 

especial, a previsão de remuneração adequada ao titular das instalações ou da 

capacidade de movimentação.  

O artigo 45 da Lei do Gás, ao tratar do compartilhamento de infraestruturas, 

dispôs que os proprietários de gasodutos de escoamento da produção, de instalações de 

tratamento ou processamento de gás natural, assim como de terminais de liquefação e 

regaseificação, não estão obrigados a permitir o acesso de terceiros e, tampouco, ao 

compartilhamento dessas infraestruturas. Consequentemente, por força de tais 

 
84 ANP. Nota Técnica 14/2018. Disponível em 

http://www.anp.gov.br/images/Movimentacao/Transporte_de_Gas_Natural/estudos_notas_tecnicas/NT_1

4_2018.pdf. Acesso em 9 de janeiro de 2019. 

http://www.anp.gov.br/images/Movimentacao/Transporte_de_Gas_Natural/estudos_notas_tecnicas/NT_14_2018.pdf
http://www.anp.gov.br/images/Movimentacao/Transporte_de_Gas_Natural/estudos_notas_tecnicas/NT_14_2018.pdf
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dispositivos, a Lei do Gás não possibilitou o pleno acesso de novos agentes no mercado 

de gás.  

Ou seja, a regulação atual se mostra insuficiente na regulação do setor, na 

medida em que aplica a teoria das essential facilities apenas para o acesso a gasodutos 

de transporte e terminais marítimos, excetuando, expressamente, terminais de GNL, 

gasodutos de escoamento da produção, de instalações de tratamento ou processamento 

de gás natural, assim como de terminais de liquefação e regaseificação.  

Acerca da importância do acesso às infraestruturas excluídas dos dispositivos 

referidos, o Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura da FGV e o World Bank, 

ao analisar o setor, concluíram que “a negativa de acesso à infraestrutura de 

escoamento – e à infraestrutura de processamento correspondente – compele 

produtores offshore a comercializar/negociar a produção na entrada da infraestrutura 

de escoamento, o que torna a Petrobras uma virtual monopolista na oferta de gás 

natural produzido no país.” 85  

Especificamente sobre o transporte de gás natural, o estudo aponta que “O 

desenvolvimento de um mercado competitivo de gás natural depende de um efetivo 

acesso de novos competidores às redes de transporte. Por essa razão, o direito de 

acesso a novos competidores em bases não discriminatórias é elemento fundamental 

nos processos de liberalização do mercado de gás.” 86 

A garantia de acesso não discriminatório e a entrada de novos competidores são 

objetivos fundamentais para ganhos na alocação mais eficiente de recursos e a criação 

de um mercado efetivamente competitivo. 87  

O acesso apenas aos gasodutos de transporte se mostra insuficiente a entrada de 

novos players no mercado, na medida em que, conforme estudos realizados no âmbito 

do Gás para Crescer:88 

 

“A experiência internacional revela que o acesso de terceiros a gasodutos de 

transporte é condição necessária mas não suficiente para permitir a 

competição e a diversidade de agentes no mercado. Por conseguinte, o 

 
85 FGV – Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura. World Bank. Desenvolvimento de um 

Mercado de gás no Brasil. Agosto, 2017, p. 37. Disponível em 

https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/19055/desenvolvimento-de-um-mercado-

de-gas-no-brasil.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em 1 de maio de 2019. 
86 Idem. 
87 Idem. 
88 ANP, EPE, MME. Gás para Crescer - Anexo 3 - Compartilhamento de Infraestruturas Essenciais. 

2016. Disponível em 

http://www.mme.gov.br/documents/10584/4033411/3.G%C3%A1s+para+Crescer_Compartilhamento_In

fraestruturas_Essenciais.pdf/b8b03463-81a4-4c25-bcfe-599d99658eb1. Acesso em 25 de maio de 2019. 

https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/19055/desenvolvimento-de-um-mercado-de-gas-no-brasil.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/19055/desenvolvimento-de-um-mercado-de-gas-no-brasil.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.mme.gov.br/documents/10584/4033411/3.G%C3%A1s+para+Crescer_Compartilhamento_Infraestruturas_Essenciais.pdf/b8b03463-81a4-4c25-bcfe-599d99658eb1
http://www.mme.gov.br/documents/10584/4033411/3.G%C3%A1s+para+Crescer_Compartilhamento_Infraestruturas_Essenciais.pdf/b8b03463-81a4-4c25-bcfe-599d99658eb1
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arcabouço legal e regulatório da indústria do gás natural em diversos países no 

mundo busca promover o acesso de terceiros ao conjunto de infraestruturas 

essenciais para a concorrência. Assim, além de aplicável a gasodutos de 

transporte, o acesso de terceiros passou a ser estendido também a gasodutos de 

escoamento, unidades de tratamento/processamento e a terminais de GNL.” 

 

O Decreto do Gás trouxe apenas a previsão de assegurar o acesso de terceiros 

aos gasodutos de transporte, desde que respeitado o período de exclusividade.89 

Assim, o acesso a tais infraestruturas, com base na Lei do Gás e seu respectivo 

Decreto, depende da aplicação da teoria das essential facilities, a ser analisada caso a 

caso e dependendo de análise do CADE.90 91 

Mesmo com a Lei do Gás e o Decreto nº 7.382/2010, a regulação ainda se 

mostrava configurada para o domínio estatal e não se via a possibilidade de real entrada 

de novos agentes, havendo demanda para inovações. Nesse cenário, o MME, em 2016, 

lançou o projeto Gás para Crescer,92 que desenvolveu pesquisas no setor de gás natural 

visando aprimorar os quadros legal e regulatório do setor no Brasil e promover a entrada 

de novos agentes frente à gradual redução do papel da Petrobras no mercado.  

 
89 “Artigo 48.  Fica assegurado o acesso de terceiros aos gasodutos de transporte, respeitado o período de 

exclusividade.  

Parágrafo único.  A troca operacional de gás natural, de que trata o artigo 15, é considerada forma de 

acesso de terceiros aos gasodutos de transportes.  

Artigo 49.  O acesso aos gasodutos de transporte dar-se-á, entre outras formas, por contratação de serviço 

de transporte: 

I - firme, em capacidade disponível; 

II - interruptível, em capacidade ociosa; e 

III - extraordinário, em capacidade disponível.  

§ 1o  O acesso aos gasodutos dar-se-á primeiramente na capacidade disponível e somente após sua 

integral contratação ficará garantido o direito de acesso à capacidade ociosa.  

§ 2o  O acesso ao serviço de transporte firme, em capacidade disponível, dar-se-á mediante chamada 

pública realizada pela ANP, conforme diretrizes do Ministério de Minas e Energia.  

§ 3o  O acesso aos serviços de transporte interruptível e extraordinário dar-se-á na forma da regulação 

estabelecida pela ANP, assegurada a publicidade, transparência e igualdade de tratamento a todos os 

interessados.” 
90 A teoria das essential facilities e suas hipóteses de aplicação serão tratadas mais a frente neste capítulo. 
91 “O atual regime aplicável a estas infraestruturas, portanto, se insere na hipótese mais abrangente 

(primeiro caso) de concessão de direito de acesso, aquela ligada à aplicação da doutrina da essential 

facility. Nessa situação, o direito de acesso a estas infraestruturas depende da demonstração de quão 

indispensáveis elas se configuram para o acesso efetivo ao mercado. Esta análise é feita caso a caso e não 

de forma irrestrita. Ademais não foram encontrados casos em que o Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (CADE) tenha condenado um agente econômico por abuso de posição dominante decorrente 

da recusa de acesso.” (FGV – Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura. World Bank. 

Desenvolvimento de um Mercado de gás no Brasil, p. 37. Disponível em 

https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/19055/desenvolvimento-de-um-mercado-

de-gas-no-brasil.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em 1 de maio de 2019)  
92 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Gás para Crescer, Relatório Técnico. Disponível em:  

http://www.mme.gov.br/documents/10584/4033411/0.G%C3%A1s+para+Crescer_Relat%C3%B3rio+T

%C3%A9cnico.pdf/91716743-86ae-44e9-a838-c850a1f5d6cb. Acesso em: 1 de jun. de 2018. 

https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/19055/desenvolvimento-de-um-mercado-de-gas-no-brasil.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/19055/desenvolvimento-de-um-mercado-de-gas-no-brasil.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 39 

O IBP, em setembro de 2018, lançou o “Caderno de Boas Práticas de Gás 

Natural” com base no Código do Reino Unido, estabelecendo parâmetros para orientar 

as negociações de acesso à UPGN.93 Quando da edição do referido caderno, não havia 

qualquer previsão na legislação para configurar autorregulação regulada. Tal previsão 

somente surgiu com a edição do Decreto nº 9.616/2018. 

O Caderno de Boas Práticas de Gás Natural traz diretrizes, não mandatórias, 

para a negociação para acesso a UPGNs. De acordo com as diretrizes, o processador, 

agente autorizado para o exercício da atividade de processamento de gás natural, 

permitirá o acesso de terceiros à capacidade de processamento disponível e à capacidade 

ociosa em sua UPGN, de acordo com os termos e condições a serem negociados pelas 

partes. O caderno ainda sugere que o processador deverá prover informações básicas, de 

capacidade e descrição das instalações, necessárias para que terceiros interessados 

possam analisar a possibilidade de contratação do processamento de gás natural. Em 

caso de necessidade de esclarecimentos, o processador deverá responder a eventual 

solicitação de interessados. As informações fornecidas serão sempre de boa fé e não 

geram quaisquer obrigações entre as partes. 

Em relação à contratação de capacidade, de acordo com o Caderno de Boas 

Práticas de Gás Natural, a preferência na reserva é do proprietário, que, no entanto, não 

poderá se sobrepor a eventuais obrigações contratuais assumidas pelo proprietário com 

terceiros contratantes. Os proprietários e contratantes ainda deverão agir de boa fé e 

envidarão esforços para possibilitar a cessão de capacidade de processamento ociosa a 

terceiros. As partes deverão desenvolver, ainda, sistemas e procedimentos para a 

comunicação entre os agentes envolvidos. 

Em relação ao preço, o Caderno de Boas Práticas de Gás Natural estabelece que 

os preços podem ser calculados em base energética (milhão de btu) ou volumétrica (m³), 

conforme o caso, e negociado livremente entre as partes. Há previsão de pagamento de 

valor mínimo mesmo que a capacidade não seja utilizada (send or pay). 

A ampliação da capacidade de processamento, quando solicitada por potencial 

contratante, pode ser negociada entre o potencial contratante e o processador, se for 

tecnicamente viável. Caso o investimento para esta ampliação seja do potencial 

 
93 IBP. Caderno de Boas Práticas para acesso à UPGN é lançado durante a Rio Oil & Gas 2018. Notícia 

de 27 de setembro de 2018. Disponível em https://www.ibp.org.br/noticias/caderno-de-boas-praticas-

para-acesso-a-upgn-e-lancado-durante-a-rio-oil-gas-2018/. Acesso em 26 de dezembro de 2018. 

https://www.ibp.org.br/noticias/caderno-de-boas-praticas-para-acesso-a-upgn-e-lancado-durante-a-rio-oil-gas-2018/
https://www.ibp.org.br/noticias/caderno-de-boas-praticas-para-acesso-a-upgn-e-lancado-durante-a-rio-oil-gas-2018/
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contratante, o mesmo terá o direito de reservar a respectiva capacidade de 

processamento. 

Salvo se disposto em contrário, não haverá transferência da propriedade do gás 

natural a ser objeto do processamento para o processador. Caso não seja contratado de 

forma diversa, o contratante será responsável pela retirada dos derivados do gás natural 

de sua propriedade, podendo contratar terceiros para esse fim.  

As UPGNs somente receberão gás natural que atenda às especificações 

estabelecidas pelo processador. Caso o gás esteja fora das especificações, poderá ser 

enviado para queima, conforme parâmetros e limites legais, e quaisquer ônus serão 

arcados pelo contratante. As penalidades e ações de remediação deverão estar 

estabelecidas no contrato. 

O Caderno de Boas Práticas de Gás Natural é um caso de autorregulação 

voluntária, não possuindo qualquer participação de entes estatais. 

O Decreto nº 9.616/2018 modificou o Decreto nº 7.382/2010 e, entre outras 

alterações, passou a tratar sobre o compartilhamento de outras infraestruturas. Em seu 

artigo 1º, o Decreto nº 9.616/2018 incluiu o parágrafo único ao artigo 62 ao Decreto nº 

7.382/2010, para prever que as negativas de acesso a gasodutos de escoamento da 

produção, instalações de tratamento ou processamento de gás natural, assim como os 

terminais de GNL e as unidades de liquefação e de regaseificação, quando configurarem 

conduta anticompetitiva, serão passíveis de punição, conforme a Lei nº 12.529, de 30 de 

novembro de 2011 (“Lei nº 12.529/2011”), que trata da defesa da concorrência.94 

Conduta anticompetitiva é qualquer conduta adotada por agente econômico que possa 

causar danos à livre concorrência (não é necessário haver intenção de prejudicar o 

mercado). As condutas anticompetitivas são aquelas que podem gerar um efeito 

deletério ao mercado e estão previstas no artigo 36 da Lei 12.529/2011. 

Dessa forma, o artigo 1º do Decreto nº 9.616/2018 incluiu a obrigatoriedade de 

aplicação da teoria das essential facilities (que será tratada mais à frente no presente 

trabalho) para o compartilhamento de infraestruturas no setor de gás no Brasil. O 

monopolista teria a obrigação de compartilhar o uso das referidas estruturas caso fosse 

necessário para a atividade do concorrente. 

 
94 “Artigo 62.  Os gasodutos de escoamento da produção, as instalações de tratamento ou processamento 

de gás natural, assim como os terminais de GNL e as unidades de liquefação e de regaseificação, não 

estão obrigados a permitir o acesso de terceiros. 

Parágrafo único.  A negativa de acesso que configure conduta anticompetitiva sujeitará os agentes às 

sanções cabíveis, conforme o disposto na Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011. (Incluído pelo 

Decreto nº 9.616, de 2018)” 
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De acordo com o artigo 62-A, também incluído pelo novo Decreto ao Decreto nº 

7.382/2010, a ANP, por meio de ato normativo, será responsável por estabelecer as 

diretrizes para a elaboração conjunta de códigos comuns de acesso, amparados nas boas 

práticas internacionais, pelos agentes detentores ou operadores de instalações de 

escoamento, de processamento e de terminais de GNL, com vistas à eficiência global 

das infraestruturas e a minimização de impactos ambientais. Os procedimentos a serem 

adotados para a solução de conflitos entre agentes econômicos nas hipóteses em que as 

tratativas de acesso não tiverem êxito serão definidos pela ANP que preferencialmente 

deve se utilizar a conciliação e no arbitramento.95 

Há neste dispositivo inclusão de corregulação (como espécie de regulação 

regulada)96, uma vez que as características/framework de eventual código de 

autorregulação seriam estabelecidas pela ANP, que também será chamada a decidir em 

caso de as partes envolvidas não chegarem a um acordo sobre o compartilhamento da 

infraestrutura, semelhante ao procedimento previsto no Código do Reino Unido. 

A Resolução CNPE 16, de 24 de junho de 2019 (“Resolução CNPE 16/2019”) é 

mais um ato infralegal que busca propiciar o desenvolvimento de um mercado 

competitivo de gás natural, estabelecendo as diretrizes e os aperfeiçoamentos de 

políticas energéticas que seriam necessárias ao desenvolvimento da livre concorrência 

no mercado de gás natural, atraindo novos agentes para o setor.  

Com base no Gás para Crescer, a Resolução dispõe que tal transição se dará,   

entre outras ações, pela desverticalização no setor (unbundling), acesso à infraestrutura 

de transporte de gás natural, à infraestrutura de escoamento, processamento, liquefação, 

regaseificação e transporte de gás natural, com redução da participação da Petrobras na 

utilização de todas essas infraestruturas (capacity release), programa de venda de gás 

natural pela Petrobras por meio de leilões (gas release). Essas medidas ainda serão 

implementadas pela ANP.  

 
95 “Artigo 62-A  A ANP, por meio de ato normativo, estabelecerá as diretrizes para a elaboração conjunta 

de códigos comuns de acesso, amparados nas boas práticas internacionais, pelos agentes detentores ou 

operadores de instalações de escoamento, de processamento e de terminais de GNL, com vistas à 

eficiência global das infraestruturas e a minimização de impactos ambientais. (Incluído pelo Decreto nº 

9.616, de 2018) 

Parágrafo único.  A ANP definirá os procedimentos a serem adotados para a solução de conflitos entre 

agentes econômicos nas hipóteses em que as tratativas de acesso não tiverem êxito, com ênfase na 

conciliação e no arbitramento. (Incluído pelo Decreto nº 9.616, de 2018).” 
96 BINENBOJM, Gustavo. Poder de polícia, ordenação e regulação. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 

284. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9616.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9616.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9616.htm#art1


 42 

A Resolução prevê a implementação pela ANP de critérios de autonomia e 

independência dos transportadores, códigos comuns de rede e de acesso a dutos de 

escoamento, unidades de processamento de gás natural e terminais de GNL, áreas de 

mercado e respectivos pontos virtuais de comercialização e publicação de contratos de 

transporte padronizados, entre outras medidas. 

 

1.5. Projeto de Lei que altera a lei do gás 

 

A primeira minuta de projeto de lei para alterar a lei do gás (Projeto de Lei nº 

6.407/2013) foi apresentada em 2013 pelo Deputado Federal Antonio Carlos Mendes 

Thame, do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB. Nessa versão original, 

quatro pontos principais eram buscados pelo legislador.  

Primeiramente, a criação de um mercado secundário de gás natural para 

incentivar a concorrência no segmento de consumo e ampliar o mercado para novas 

empresas responsáveis pelo suprimento de gás natural.  

Em segundo lugar, tendo em vista as características de monopólio natural do 

transporte de gás, “a criação de um mercado secundário de gás natural de âmbito 

nacional, de modo a incentivar a concorrência no segmento de consumo e a ampliar o 

mercado para as novas empresas supridoras”.  

Em terceiro lugar, a desverticalização do segmento de transporte de gás natural, 

similar ao que foi feito no setor elétrico no Brasil, conforme Lei nº 10.848, de 15 de 

março de 2004, (“Lei nº 10.848/2004”). Em quarto lugar, a redução das alíquotas de PIS 

e COFINS a zero em toda a cadeia produtiva e de comercialização do gás natural (tanto 

liquefeito, quanto no estado gasoso), “incluindo as atividades de importação, produção, 

transporte e distribuição”, para incentivar o uso do gás natural pelas indústrias. Por 

fim, há a ideia de se criar operador de sistema de transporte de gás, semelhante ao 

modelo do Operador Nacional do Sistema Elétrico (“ONS"), para maximizar a 

eficiência do sistema de transporte.97 

Após quase sei anos de debates e substitutivos apresentados, em 23 de outubro 

de 2019, a Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados aprovou 

substitutivo ao Projeto que altera a Lei do Gás apresentado pelo relator deputado Silas 

 
97 Projeto de Lei disponível em 

camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=D5438EA1A01A5F19F97DE6470F0A93

80.proposicoesWebExterno1?codteor=1140838&filename=Tramitacao-PL+6407/2013. Acesso em 31 de 

outubro de 2019. 
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Câmara do Partido Republicanos do Estado do Amapá. O texto substitutivo aprovado 

difere substancialmente do primeiro projeto. Traz três propostas principais (i) mudanças 

no modelo de tarifa para os serviços de transporte de gás atual, modelo postal, para o 

modelo de entrada e saída; (ii) alteração para regime de autorização à construção de 

novos gasodutos; e (iii) acesso não discriminatório para infraestruturas, como os 

terminais de escoamento e processamento de GNL. 

 

1.5.1. Alteração do modelo de tarifa postal para entrada e saída 

 

A ideia de um modelo de reserva de capacidade tipo entrada e saída foi 

apresentada no Gás para Crescer. De acordo com Relatório Técnico elaborado pelo 

MME, pela ANP e pela EPE para ser alcançado “um mercado de gás natural com 

diversidade de agentes, liquidez, competitividade, transparência e boas práticas, e que 

contribua para o desenvolvimento do país”, no transporte de gás natural, deve haver não 

apenas o acesso não discriminatório aos gasodutos, mas também a adoção do modelo de 

reserva de capacidade do tipo entrada e saída. 98  

Tendo em vista a evolução da rede de transporte de gás no Brasil, que se tornou 

mais interligada e flexível, com maior número de injeções de gás, a ANP propôs uma 

nova metodologia para a alocação de custos de transporte nos contratos existentes. 

Segundo a ANP, atualmente a indústria utiliza o método postal para estabelecer tarifas 

de transporte, sendo cobrada a mesma tarifa de transporte para todas as operações 

ocorridas dentro da rede de transporte, independentemente de onde o gás é injetado 

(ponto de recepção) ou retirado (ponto de entrega) e da distância percorrida. Neste 

método postal acima referido, a tarifa é calculada para recuperar o custo médio de 

utilização da rede e cada remetente paga a mesma tarifa independentemente dos custos 

associados ao serviço de transporte específico contratado, resultando assim numa 

imputação de custos igual entre os carregadores.  

Há ainda a modelagem tarifária por distância, que por sua vez leva em 

consideração a efetiva distância percorrida pelo gás natural transportado. Dessa forma, 

ao passo que a tarifação postal representa uma simplicidade para o regulador e 

possibilita a aplicação da unidade tarifária em todo o território nacional, a tarifação por 

distância varia caso a caso.  

 
98 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Gás para Crescer, Relatório Técnico. Disponível em:  

http://www.mme.gov.br/documents/10584/4033411/0.G%C3%A1s+para+Crescer_Relat%C3%B3rio+T

%C3%A9cnico.pdf/91716743-86ae-44e9-a838-c850a1f5d6cb. Acesso em: 1 de jun. de 2018. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1824632&filename=Parecer-CME-23-10-2019
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De acordo com a Nota Técnica ANP nº 11/2016 referente à metodologia de 

cálculo de custos de transporte, de agosto de 2016 (“Nota Técnica da ANP”), a intenção 

da ANP é introduzir o conceito de “entrada/saída” como método de cobrança da tarifa 

de transporte - através da qual a transportadora cobra tanto pela injeção como pela 

retirada do gás para dentro/fora da rede. O método de cobrança de entrada/saída também 

é mencionado nas diretrizes do Programa Gás para Crescer como a melhor solução para 

o novo marco regulatório. 

Sob a tarifa de entrada/saída, o valor total a ser cobrado pela transportadora é a 

soma de duas parcelas separadas, uma correspondente à capacidade de entrada e a outra 

à capacidade de saída. As tarifas podem variar entre os pontos de coleta e entrega e 

devem ser estabelecidas de tal forma que a tarifa total cobrada para cada rota seja a mais 

próxima possível do respectivo custo de transporte associado. 

De acordo com a ANP, os critérios a serem adotados para estabelecer a nova 

tarifa são: (i) correta reflexão dos custos de transporte; (ii) promover a concorrência; 

(iii) aumentar a transparência; (iv) fomentar investimentos de longo prazo; e (v) 

melhorias logísticas. 

A expectativa do governo, refletida nas diretrizes do Gás para Crescer e na Nota 

Técnica da ANP, é que qualquer nova regulação tarifária não apenas garanta um retorno 

financeiro justo ao gasoduto, levando em conta seus custos de investimento e operação, 

mas também que estimule a participação de novos participantes, aumentando a 

concorrência. 

Na adoção desse modelo será necessária a criação de hubs de comercialização e 

operação dos gasodutos de transporte como um grande “sistema”, para o balanceamento 

necessário de toda a rede por conta das injeções e retiradas de gás natural do sistema.  

De acordo com o projeto de alteração da Lei do Gás (artigo 13 e seguintes), os 

serviços de transporte de gás natural deverão ser oferecidos no regime de contratação de 

capacidade por entrada e saída. A entrada e a saída de gás natural poderão ser 

contratadas independentemente uma da outra. Em relação às tarifas nos sistemas de 

transporte de gás natural, essas deverão ser estruturadas pelos próprios transportadores, 

observados os mecanismos de repasse de receita entre eles, de acordo com regulação 

estabelecida pela ANP. O cálculo da receita máxima permitida de transporte e o cálculo 

das tarifas de transporte deverão (i) considerar a sinalização dos determinantes de custos 

associados à área de mercado de capacidade e ao sistema de transporte e (ii) incluir 
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critérios de eficiência e competitividade, de acordo a regulação a ser estabelecida pela 

ANP.  

Os transportadores que operarem em uma mesma área de mercado de capacidade 

deverão constituir gestor de área de mercado, em condições a serem definidas pela ANP 

(artigo 14). As obrigações do gestor de área de mercado previstas no projeto são (i) 

publicar, de forma transparente, informações acerca das capacidades e tarifas de 

transporte referentes aos serviços de transporte oferecidos; (ii) conciliar os planos de 

manutenção das instalações integrantes da área de mercado; (iii) submeter o plano 

coordenado de desenvolvimento do sistema de transporte de gás natural à aprovação da 

ANP; (iv) submeter à aprovação da ANP os códigos comuns de redes e o plano de 

contingência, elaborados de forma transparente e conjunta pelos transportadores e 

carregadores; e (v) assegurar a atuação conjunta, coordenada e transparente dos 

transportadores.  

Com base nos comentários às diretrizes do programa Gás para Crescer e na 

consulta pública da ANP sobre metodologia de cálculo de tarifas, alguns agentes do 

setor parecem concordar que o método de entrada/saída é um bom modelo a ser 

implementado no Brasil, o qual é amplamente adotado na Europa.99 Tal método de 

entrada e saída, deve ser composto das seguintes características essenciais: (i) reserva 

independente e uso das capacidades de entrada e saída (por exemplo, sem rotas de 

transporte predefinidas, gás que entra na área de mercado pode ser entregue em 

qualquer ponto de saída); (ii) existência de um ponto virtual com acesso irrestrito, onde 

os usuários podem trocar livremente gás; e (iii) disponibilidade de produtos de 

capacidade de curto prazo para o comércio interzonal entre diferentes sistemas de 

entrada/saída. 100 

 

 
99 Nesse sentido: 

“No que tange ao tema implantação do sistema de entrada-saída para reserva de capacidade de transporte, 

este foi comentado pelas associações IBP, Fórum do Gás, Abraceel e Abrace, assim como pelos agentes 

EDP, Statoil Brasil, TBG, Stogas, Siemens, Total, Petrobras e Gasmig. Com exceção da Gasmig, os 

comentários, em sua maioria, apontam o sistema de entrada-saída para reserva de capacidade como válido 

para o objetivo de possibilitar o acesso dos agentes ao mercado, principalmente associada à implantação 

de hub(s) virtual(is) de negociação.” (ANP, EPE, MME. Gás para Crescer – Análise das Contribuições. 

2016. Disponível em 

http://www.mme.gov.br/documents/10584/68554124/Relato%CC%81rio_An%C3%A1lise_Contribui%C

3%A7%C3%B5es.pdf/e0b3f8f2-6962-4805-8365-8d15d3e247cc. Acesso em 2 de dezembro de 2019). 
100 ANP, EPE, MME. Gás para Crescer – Análise das Contribuições. 2016. Disponível em 

http://www.mme.gov.br/documents/10584/68554124/Relato%CC%81rio_An%C3%A1lise_Contribui%C

3%A7%C3%B5es.pdf/e0b3f8f2-6962-4805-8365-8d15d3e247cc. Acesso em 2 de dezembro de 2019. 

http://www.mme.gov.br/documents/10584/68554124/Relato%CC%81rio_An%C3%A1lise_Contribui%C3%A7%C3%B5es.pdf/e0b3f8f2-6962-4805-8365-8d15d3e247cc
http://www.mme.gov.br/documents/10584/68554124/Relato%CC%81rio_An%C3%A1lise_Contribui%C3%A7%C3%B5es.pdf/e0b3f8f2-6962-4805-8365-8d15d3e247cc
http://www.mme.gov.br/documents/10584/68554124/Relato%CC%81rio_An%C3%A1lise_Contribui%C3%A7%C3%B5es.pdf/e0b3f8f2-6962-4805-8365-8d15d3e247cc
http://www.mme.gov.br/documents/10584/68554124/Relato%CC%81rio_An%C3%A1lise_Contribui%C3%A7%C3%B5es.pdf/e0b3f8f2-6962-4805-8365-8d15d3e247cc
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1.5.2. Alteração para regime de autorização para construção de novos gasodutos 

 

De acordo com a atual Lei do Gás (artigos 11 e 12), cabe à ANP “promover o 

processo de licitação para concessão da atividade de transporte de gás natural”. Os 

editais de licitação e o contrato de concessão para a construção ou ampliação e operação 

dos gasodutos de transporte em regime de concessão serão elaborados pela agência. Os 

contratos devem ser celebrados pela ANP, mediante delegação do Ministério de Minas e 

Energia. A Lei do Gás ainda prevê direito de preferência ao transportador cuja 

instalação estiver sendo ampliada para participar da licitação, nas mesmas condições da 

proposta vencedora. 

De acordo com a proposta apresentada no novo projeto, a construção de novos 

gasodutos está sujeita à autorização da ANP, buscando simplificar o processo para 

facilitar a entrada de novos agentes. 

 

1.5.3. Acesso não discriminatório para infraestruturas, como os terminais de 

escoamento e processamento de GNL 

 

Na linha do Decreto nº 9.616/2018, o projeto de alteração da Lei do Gás busca 

assegurar o acesso não discriminatório e negociado de terceiros interessados às 

seguintes infraestruturas: aos gasodutos de escoamento da produção, às instalações de 

tratamento ou processamento de gás natural e aos terminais de GNL (artigo 28). O 

proprietário da instalação terá preferência para uso da própria infraestrutura, que será 

regulado pela ANP.  

O projeto, na mesma linha do referido Decreto, prevê a autorregulação regulada, 

para esse fim. De acordo com o projeto, os proprietários das instalações em conjunto 

com os terceiros interessados deverão elaborar código de conduta e prática para acesso 

às infraestruturas, “observadas as boas práticas da indústria e diretrizes da ANP (...), 

bem como assegurar a publicidade e transparência desses documentos.” 

Caberá às partes definir o valor da remuneração a ser paga ao proprietário das 

referidas infraestruturas pelo terceiro interessado, bem como o prazo de duração do 

respectivo contrato, “com base em critérios objetivos, previamente definidos e 

divulgados na forma do código de conduta e prática de acesso”. Caberá à ANP a 

resolução de controvérsias “tendo em conta o código de conduta e práticas de acesso, 
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ressalvada a possibilidade de as partes, de comum acordo, elegerem outro meio de 

resolução de disputas legalmente admitido no Brasil.”  
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II – Falhas de mercado, escoamento e processamento de gás natural 

 

Para a microeconomia ser capaz de teorizar sobre diferentes tipos de mercado, 

foi criada a ideia de modelo de mercado de concorrência perfeita. Nesse mercado, 

nenhum produtor seria capaz de alterar o preço de determinado produto.101 Haveria um 

número elevado de consumidores e empresas e esses participantes teriam tamanho 

reduzido em relação ao mercado visto em sua inteireza.102 Os produtos comercializados 

teriam substitutos perfeitos e, assim, o produto vendido por determinado comerciante 

seria idêntico ao ofertado por um segundo comerciante.103 

Outra característica é que produtores e vendedores seriam tomadores de preço, 

na medida em que nenhum dos dois lados teriam poder de mercado suficiente para 

influenciar e alterar o preço do produto. Sobre a entrada e saída de novos participantes 

nesse mercado, não haveria limitações e as empresas poderiam entrar e sair livremente.  

Uma última característica de um mercado em concorrência perfeita é o acesso à 

informação. No mercado em concorrência perfeita haveria simetria de informações 

relativas aos preços, todos no mercado teriam informação perfeita sobre os preços 

praticados por todos as empresas participantes, havendo um fluxo perfeito de 

informações entre os participantes.104  

Não há qualquer cooperação entre as empresas, explícita ou tacitamente.105 Caso 

uma das empresas participantes deste mercado ofereça um produto a um preço superior 

ao das outras, não conseguirá vender. Caso ofereça a um preço mais baixo que as outras, 

tendendo a capturar todo o mercado, aquelas terão que baixar o preço para igualar ao 

preço mais baixo, ou não vender nada. Nesse cenário, todas as empresas participantes 

devem cobrar o mesmo valor pelo produto.106 107 Essa ideia de mercado em 

concorrência perfeita é uma construção teórica que nunca existiu no mundo real.108 

 
101 SEIDENFELD, Mark. Microeconomics Predicates to Law and Economics. Ohio: Anderson Publishing 

Co, 1996, p. 35. 
102 Idem. 
103 Idem. 
104 Idem. 
105 PINHEIRO, Armando Castelar e SADDI, Jairo. Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2005, p. 55. 
106 Idem. 
107 Apesar de sabermos que o mercado “perfeito” de concorrência perfeita não existe, é possível se pensar 

em exemplos próximos a esse conceito para fins de ilustração. Armando Castelar Pinheiro e Jairo Saddi 

citam o mercado de venda de pizzas em São Paulo no domingo à noite como um exemplo de mercado de 

concorrência perfeita: muitos consumidores, produtos idênticos e diversos fornecedores: “Um exemplo 

concreto do que estamos tratando é o mercado paulistano de pizza de muçarela no domingo à noite. Em 

São Paulo, como se sabe, há um hábito cultural antigo de comer pizza no domingo à noite, em parte por 

conta da influência cultural italiana, e também porque a pizza é um produto relativamente barato, que 
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Em um mercado real, não há concorrência perfeita e nos deparamos com as 

falhas de mercado. Tais falhas se caracterizam por circunstâncias específicas que levam 

determinado mercado à alocação ineficiente de bens e serviços. Imperfeições de 

mercado existem.109 Os participantes do mercado, indivíduos e organizações que 

buscam maximizar seus próprios interesses, agindo de forma contrária ao interesse 

social. As falhas de mercado, mais relevantes ao mercado de gás natural, são: 

monopólio natural, externalidades e assimetria de informação. 

 

2.1. Monopólio natural 

 

Monopólio é o modelo de estrutura de mercado oposto ao de concorrência 

perfeita. Ocorre no cenário em que apenas uma empresa supre todo o mercado.110 Pode 

existir por diferentes razões. Por exemplo, no Brasil, em uma decisão do constituinte, a 

Petrobras foi por muitos anos monopolista na exploração e produção de petróleo. Uma 

empresa pode ter a patente de um certo produto, como um medicamento específico. 

Ainda, determinada tecnologia pode ter um custo tão elevado que somente se justifique 

e seja viável economicamente se apenas um produtor supra o mercado, o que caracteriza 

o monopólio natural. 111  Também caracteriza o monopólio natural que essas estruturas 

de custo elevado sejam específicas para a atividade, uma particularidade de ativos 

físicos. 

Em um cenário de monopólio natural, o monopolista busca a maximização do 

lucro com a elevação da produção até o ponto em que a receita marginal com a última 

unidade produzida se torne igual ao custo marginal de produzi-la e o custo médio 

declina com o aumento da produção. Nesse cenário, ocorre o fenômeno no qual é mais 

eficiente que a produção de um bem esteja concentrada em um único produtor. Costuma 

 
alimenta toda uma família. Como a pizza pode ser produzida por ‘empresas’ bastante pequenas e seu 

transporte por motoboys é rápido e barato, é acirrada a competição entre produtores para servir ao 

universo de famílias paulistanas. Eis a estrutura característica de um mercado em concorrência perfeita: 

um número muito grande de empresas e consumidores, havendo nos dois grupos certa uniformidade de 

tamanhos, de modo que em nenhum deles um agente tenha uma influência desproporcional sobre o que 

acontece no mercado. Diz-se no jargão econômico, que há atomização do mercado, tanto pelo lado da 

oferta como da demanda.” (PINHEIRO, Armando Castelar e SADDI, Jairo. Direito, economia e 

mercados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, p. 56) 
108 SEIDENFELD, Mark. Microeconomics Predicates to Law and Economics. Ohio: Anderson Publishing 

Co, 1996, p. 35. 
109 Idem, p. 61. 
110 PINHEIRO, Armando Castelar e SADDI, Jairo. Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2005, p. 58. 
111 Idem, pp. 58 e 59. 
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ser o caso de indústrias em que há elevados custos de capital, às vezes, irrecuperáveis 

(sunk costs) e economia de escala.112 

Custos irrecuperáveis (sunk costs), uma das principais características em uma 

indústria que justificam um monopólio natural, se revelam como barreiras de entrada 

que impedem o estabelecimento de novas empresas.  

A necessidade de investimento para uma nova empresa atuar no mesmo setor, 

seja em capital físico, propaganda ou qualquer outro tipo de custo, impõe uma diferença 

entre o custo e o risco que é enfrentado por um novo entrante e um operador histórico. 

Como demonstração dos elevados custos no setor de gás, verificamos que, por exemplo, 

o custo do gasoduto Urucu-Manaus construído pela Petrobras demonstra o alto 

investimento: foram investidos R$ 4,58 bilhões113, o custo do gasoduto Brasil-Bolívia 

foi de US$ 2 bilhões (US$ 1,6 bilhão no Brasil e US$ 400 milhões na Bolívia)114 e a 

construção de uma UPGN em Itaboraí pela Petrobras tem uma previsão de custo de R$ 

1,95 bilhão.115 

Os investimentos do monopolista que já atuava no setor estão comprometidos e 

expostos a quaisquer riscos que a participação no respectivo setor envolve. Por outro 

lado, um novo entrante deve investir o montante correspondente de capital e transformá-

lo em um ativo se entrar na indústria que o operador histórico já faz parte.116 

O custo necessário de investimento por um novo entrante inclui o montante total 

dos custos irrecuperáveis, os quais já foram incorridos pelo agente já atuante, junto com 

o risco de as receitas advindas do negócio não cobrirem tais custos. Tal risco de não-

recuperação do investimento pode ser ampliado pela ameaça de respostas estratégicas 

ou táticas retaliatórias pelo operador inicial.117 

 
112 PINHEIRO, Armando Castelar e SADDI, Jairo. Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2005, p. 267. 
113 LOBATO, Elvira. “Custo de obra de gasoduto da Petrobras cresce 84%”. Folha de São Paulo de 8 de 

junho de 20019. Disponível em https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0806200902.htm. Acesso em 

21 de julho de 2019. 
114 TBG. Números. Disponível em http://www.tbg.com.br/pt_br/o-gasoduto/a-obra/numeros.htm. Acesso 

em 21 de julho de 2019. 
115 Isto é Dinheiro. Estadão Conteúdo. “Petrobras assina contrato para construção de UPGN em Itaboraí 

por R$ 1,95 bilhão”. Disponível em https://www.istoedinheiro.com.br/petrobras-assina-contrato-para-

construcao-de-upgn-em-itaborai-por-r-195-bilhao/. Acesso em 21 de julho de 2019. 
116 BAUMOL, W.J.; WILLIG, R.D. Fixed costs, sunk costs, entry barriers, and sustainability of 

monopoly. The Quarterly Journal of Economics, The MIT Press, v.96, n.3, 1981, p. 418. 
117 Idem. 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0806200902.htm
http://www.tbg.com.br/pt_br/o-gasoduto/a-obra/numeros.htm
https://www.istoedinheiro.com.br/petrobras-assina-contrato-para-construcao-de-upgn-em-itaborai-por-r-195-bilhao/
https://www.istoedinheiro.com.br/petrobras-assina-contrato-para-construcao-de-upgn-em-itaborai-por-r-195-bilhao/
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Economias de escala ocorrem quando, no caso de produto único, o custo de 

produção de uma unidade diminuir de acordo com o aumento no nível de produção.118 

Em geral, as economias de escala decorrem da existência de custos fixos elevados, 

custos esses que o agente deve incorrer independentemente do quanto é produzido.119 

Como é o caso de rodovias, em que o custo de investimento elevado deve ser feito 

“antes que o primeiro carro passe por ela.” 120 Outro exemplo é a construção de 

gasodutos: os custos de construção são arcados antes de o gás passar. 

Como ensinam Armando Castelar Pinheiro e Jairo Saddi, em um cenário de 

economia de escala, um mercado competitivo não minimizaria o custo de produção:121 

 

“Economias de escala e de escopo estão presentes, tipicamente, em setores 

que requerem, antes que comecem a operar, investimentos altos na instalação 

de redes físicas de distribuição, como telefonia fixa, ferrovias, rodovias, água 

saneamento e distribuição de eletricidade. Particularmente nos setores em que 

essas redes têm alta capilaridade, em geral é socialmente ineficiente que haja 

competição, pois isso exigiria a duplicação dessas redes, implicando elevado 

custo de capital. Quando isso ocorre, a exigência de um número elevado de 

empresas no mesmo mercado, condição necessária para que o mercado seja 

competitivo, conflita com o objetivo de minimizar o custo de produção, o que 

é exatamente uma das principais razões pelas quais se deseja ter a 

competição.” 

 

Como em casos de monopólio natural não é economicamente eficiente requerer 

que mais de uma empresa supra determinado bem, ao invés de quebrar/dividir esse 

monopólio, governos tendem a licenciá-lo, algumas vezes prevenindo que outros 

participantes ingressem nesse mercado e, ainda, a regular os preços que o monopolista 

licenciado pode praticar,122123 como, por exemplo, nos casos de receita permitida pela 

disponibilidade de linha de transmissão de energia elétrica e de pedágio em rodovia. 

No setor de gás natural, os segmentos de transporte e distribuição possuem 

características de monopólio natural. 

 

 
118 SHIROTA, R. Efficiency in financial intermediation : a study of the Chilean banking industry. Ohio 

State University, 1996. 
119 PINHEIRO, Armando Castelar e SADDI, Jairo. Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2005, p. 262. 
120 Idem. 
121 Idem. 
122 SEIDENFELD, Mark. Microeconomics Predicates to Law and Economics. Ohio: Anderson Publishing 

Co, 1996, p. 62. 
123 Um conceito atrelado ao monopólio natural é o de infraestruturas essenciais (essential facilities) que 

será trabalhado mais a frente nesta dissertação. 



 52 

2.2. Externalidades 

 

As externalidades são os custos ou benefícios impostos a terceiros decorrentes 

de ações de um indivíduo ou empresa. Para buscar corrigir esse tipo de falha de 

mercado, buscam-se regras para internalizar tais custos ou benefícios pelo agente que os 

gerou com determinada ação. Quando há uma externalidade, o preço pago pelo 

consumo de um produto não reflete o custo de produção para a sociedade. A 

internalização do custo da externalidade ou do benefício da mesma ocorre por parte ou 

partes que estão fora da relação comercial que gerou essa externalidade.124 

Ronald Coase foi precursor ao tratar da questão das externalidades. O 

economista da Universidade de Chicago, em 1960, elaborou o estudo “O Problema do 

Custo Social”.125 Com o estudo, Coase buscou estudar até que ponto vai a eficácia de o 

mercado privado lidar com externalidades. O autor concluiu que, caso os agentes 

econômicos envolvidos possam negociar, sem custos de transação, a partir de direitos 

de propriedade bem definidos pela autoridade estatal, poderão alcançar uma alocação de 

recursos que será a mais eficiente, solucionando assim o problema das externalidades.126 

Um exemplo de externalidade negativa é a poluição, seja do ar, água ou sonora, 

gerada por determinada indústria; uma tributação mais elevada para essa indústria 

poderia ser uma forma de internalização da externalidade negativa.127 A pessoa que 

respira ar contaminado ou consome água de um rio poluído ou se encontra em um 

ambiente com barulho decorrente da indústria não está consumindo essa poluição por 

vontade própria. É um terceiro não envolvido na transação que criou a externalidade. 

Como externalidade positiva, podemos citar um belo jardim feito por um 

morador de uma cidade que é apreciado pelos seus vizinhos beneficiados pela sua vista. 

Para encorajar o vizinho a aumentar a beleza de seu jardim, os vizinhos beneficiados 

 
124 Nesse sentido, ensinam Cooter e Ulen: 

“The reason the market fails in the presence of external costs is that the generator of the externality does 

not have to pay for harming others, and so exercises too little self-restraint. He or she acts as if the cost 

of disposing of waste is zero, when, in fact, there are real costs involved, as the people downstream can 

testify. In a technical sense, the externality generator produces too much output and too much harm 

because there is a difference between private marginal cost and social marginal cost.” (COOTER, 

Robert. ULEN, Thomas. Law and Economics, 6th edition, Berkely Law Books, 2016, p. 39) 

Direito & Economia. Porto Alegre. Brokman Companhia Editora. 5ª ed., 2010. 
125 Com esse trabalho obteve o Prêmio Nobel de Ciências econômicas em 1991. 
126 COASE, Ronald H. The Problem of Social Cost. The Journal of Law and Economics. v. 3, out. 1960. 
127 SEIDENFELD, Mark. Microeconomics Predicates to Law and Economics. Ohio: Anderson Publishing 

Co, 1996, p. 64. 
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poderiam tentar subsidiar o investimento daquele vizinho na beleza de seu jardim.128 A 

utilização de vacinas, por exemplo, também causa externalidades positivas. Toda uma 

comunidade se beneficia com a vacinação de um grupo.  

Já os efeitos de externalidades de rede, quando ocorrem, resultam que o valor de 

uma nova conexão à rede aumenta com o tamanho da rede e resulta uma 

interdependência entre os agentes conectados por essa rede. O número de agentes 

conectados é relevante para o funcionamento e desenvolvimento desta mesma rede. De 

acordo com Michael Katz e Carl Shapiro, há muitos produtos para os quais a utilidade 

que um usuário deriva do seu consumo aumenta com o número de outros agentes que 

também o consomem, ou seja, a utilidade que um determinado usuário deriva de um 

bem depende do número de outros usuários que estão na mesma rede.129 

Externalidades de rede podem ser diretas ou indiretas. Externalidades diretas da 

rede são as originadas diretamente por um efeito físico do número de compradores na 

qualidade do produto, por exemplo o caso de usuários de uma mesma rede de telefonia. 

Outro exemplo é o caso de falantes de um mesmo idioma que traz benefícios ao grupo 

quanto maior o número de falantes, pois os falantes desse idioma têm mais 

oportunidades para interações benéficas com colegas.130 Externalidades de rede 

indiretas envolvem instâncias que não possuem esse efeito físico direto, como, por 

exemplo, um software que é mais abundante e apresenta preço mais baixo na proporção 

que o número de usuários de computadores aumenta.131132  

 
128 SEIDENFELD, Mark. Microeconomics Predicates to Law and Economics. Ohio: Anderson Publishing 

Co, 1996, p. 66. 
129 Katz Michael L., and Carl Shapiro, "Network Externalities, Competition, and Compatibility", 

American Economic Review, Junho 1985, 424-440: “There are many products for which the utility that a 

user derives from consumption of the good increases with the number of other agents consuming the 

good. (…) In all of these cases, the utility that a given user derives from the good depends upon the 

number of other users who are in the same "network" as is he or she.” 
130 FARRELL, Joseph.  KLEMPERER, Paul, Coordination and lock- in: competition with switching costs 

and network effects, in M. Armstrong and R. Porter (org.), Handbook of Industrial Organization, Vol. 3, 

Amsterdam: Elsevier, 2007, p. 1974. 
131 MICHAEL L., Katz. SHAPIRO, Carl. “Network Externalities, Competition, and Compatibility", 

American Economic Review, Junho 1985, 424-440: “There are several possible sources of these positive 

consumption externalities.' 1) The consumption externalities may be generated through a direct physical 

effect of the number of purchasers on the quality of the product. The utility that a consumer derives from 

purchasing a telephone, for example, clearly depends on the number of other households or businesses 

that have joined the telephone network. These network externalities are present for other communications 

technologies as well, including Telex, data networks, and over-the-phone facsimilie equipment. 2) There 

may be indirect effects that give rise to consumption externalities. For example, an agent purchasing a 

personal computer will be concerned with the number of other agents purchasing similar hardware 

because the amount and variety of software that will be supplied for use with a given computer will be an 

increasing function of the number of hardware units that have been sold. This hardware-software 

paradigm also applies to video games, video players and recorders, and phonograph equipment.”  
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As externalidades de rede podem ser vistas como externalidades positivas ou 

negativas. Estamos diante de uma externalidade de rede positiva, por exemplo, em 

telefonia, quando um indivíduo passa a utilizar a rede, além de obter o benefício para si 

mesmo que passa a poder se comunicar com outros pela rede, os demais usuários dessa 

rede também se beneficiam, na medida em que passam a poder se comunicar com o 

novo usuário dessa rede. A externalidade pode ser negativa quando, por exemplo, uma 

rede de usuários de rodovias sofre com engarrafamentos pelo uso de mais usuários do 

que a capacidade da rodovia. 

Christian Jaag e Urs Trinkner classificam as externalidades de rede em quatro 

tipos: (i) externalidades de rede entre usuários; (ii) externalidades entre os lados do 

mercado; (iii) externalidades de rede entre várias operadoras; e (iv) externalidades para 

outros setores da economia. 

Nos exemplos citados de usuário de serviço de telefonia e usuário de rodovias, 

estamos diante de externalidades de rede entre usuários. A utilidade de um usuário 

cresce (ou reduz, no caso de uso de rodovias e também no transporte e distribuição de 

gás natural), conforme o número de conexões de usuários à rede aumenta.133 As 

externalidades positivas de rede dão origem a regulações de serviço universal que visam 

conectar todos à rede de telecomunicações, por exemplo. Essas regulações podem ser 

encontradas em praticamente qualquer mercado industrializado de telecomunicações.134  

A simples existência de uma ampla base instalada, tornando a entrada no 

mercado atraente se houver interconexão, é um exemplo de externalidade positiva.135 Já 

externalidades negativas geralmente surgem no contexto da propaganda, na medida em 

que plataformas são meios convenientes para se alcançar possíveis consumidores. 

 
132 No mesmo sentido, Economides: “The key reason for the appearance of network externalities is the 

complementarity between the components of a network. Depending on the network, the externality may be 

direct or indirect. When customers are identified with components, the externality is direct. (...) 

In typical one-way networks, the externality is only indirect. When there are m varieties of component A 

and n varieties of component B as in Figure 4 (and all A-type goods are compatible with all B-type), 

there are mn potential composite goods. An extra customer yields indirect externalities to other 

customers, by increasing the demand for components of types A and B and thereby (because of the 

presence of economies of scale) potentially increasing the number of varieties of each component that are 

available in the market.” 

(ECONOMIDES, N. ‘The Economics of Networks’, International Journal of Industrial Organization, 14, 

1996. Disponível em http://neconomides.stern.nyu.edu/networks/94-24.pdf. Acesso em 2 de outubro de 

2019) 
133 JAAG, Christian. TRINKNER, Urs. A general framework for regulation and liberalization in network 

industries. In “International Handbook of Network Industries,” org. FINGER, Matthias. Künneke, 

Rolf W. Edward Elgar Publishing, 2011, pp. 26-53. 
134 Idem. 
135 Idem. 

http://neconomides.stern.nyu.edu/networks/94-24.pdf


 55 

Assim, seus operadores têm incentivos para vender o máximo possível de mala direta, 

telemarketing e anúncios de televisão. O excesso de propaganda pode ser visto como 

algo negativo pelos receptores.136  

As externalidades de rede também podem ser externalidades de rede entre 

várias operadoras. Assim como no primeiro exemplo de externalidades de rede, a 

demanda em uma determinada rede móvel é maior se a rede estiver interconectada com 

outras redes concorrentes e, assim, a rede de um assinante é estendida a uma base de 

assinantes muito maior (da perspectiva do usuário, faz sentido interconectar redes 

concorrentes).137 No setor ferroviário, sistemas integrados e interconectados fornecem 

aos passageiros muito mais utilidade do que soluções isoladas.138  

Outro tipo de externalidade de rede são as externalidades para outros setores da 

economia. A indústria com externalidade de rede tem como característica a presença de 

atividades distintas constituídas sob a forma de uma rede física, em que a interconexão 

dessas atividades é fundamental para a operação e prestação do serviço.139 

Indústrias de rede,140 na grande maioria dos casos, fornecem serviços 

considerados essenciais, como fornecimento de água, energia, telecomunicações e 

transporte.141,142 Um serviço de transporte ferroviário aumentará a atividade econômica 

de uma região e atrairá novos negócios e moradores e serão beneficiados, inclusive, 

pessoas que não utilizarem o transporte, como proprietários de terra na região.143 Da 

 
136 JAAG, Christian. TRINKNER, Urs. A general framework for regulation and liberalization in network 

industries. In “International Handbook of Network Industries,” org. FINGER, Matthias. Künneke, 

Rolf W. Edward Elgar Publishing, 2011, pp. 26-53. 
137 Idem. 
138 Idem. 
139 ANP. SCG. Participações Cruzadas na Indústria Brasileira de Gás Natural. 2002. Disponível em 

http://www.anp.gov.br/images/central-de-conteudo/notas-estudos-tecnicos/estudos-

tecnicos/participacoes-cruzadas-2002.pdf. Acesso em 3 de outubro de 2019. 
140 O conceito de indústrias de rede será operacionalizado abaixo. 
141 Quando a indústria de rede fornecer serviço público essencial, é importante que haja regulação para 

definir as suas obrigações e sancionar em caso de não cumprimento. Nesse sentido: 

“Many network industries provide essential services of general economic interest. Few would disagree, 

for example, that clean domestic water supply is essential and in the general interest. Because of the 

importance of certain network industries, like the water supply industry, many politicians believe that 

firms operating in network industries should be subject to special public services objectives.” 

(BERGMAN, Lars. DOYLE, Chris. GUAL, Jordi. HULTKRANTZ, Lars. NEVEN, Damien. RÖLLER, 

Lars-Hendrik. WAVERMAN, Leonard. Europe's Network Industries: Conflicting Priorities: 

Telecommunications – Monitoring European Deregulation 1. Centre for Economic Policy Research, 

Londres, 1998, p. 6. 
142 JAAG, Christian. TRINKNER, Urs. A general framework for regulation and liberalization in network 

industries. In “International Handbook of Network Industries,” org. FINGER, Matthias. Künneke, Rolf 

W. Edward Elgar Publishing, 2011, pp. 26-53. 
143 Idem. 

http://www.anp.gov.br/images/central-de-conteudo/notas-estudos-tecnicos/estudos-tecnicos/participacoes-cruzadas-2002.pdf
http://www.anp.gov.br/images/central-de-conteudo/notas-estudos-tecnicos/estudos-tecnicos/participacoes-cruzadas-2002.pdf
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mesma forma, a construção de um terminal de GNL ou um gasoduto em uma região 

também desenvolve diversas atividades econômicas.  

As principais características dessas indústrias, conforme Oz Shy, são (i) 

complementaridade, compatibilidade e padronização; (ii) externalidade no consumo; 

(iii) custos de transferência e fidelização de clientes; e (iv) economias de escala na 

produção significativas.144 

Mercados que apresentam complementaridade são aqueles em que seus 

consumidores adquirem sistemas, como hardwares e softwares, que perdem sua 

utilidade se não estiverem em conjunto. A complementaridade acompanha o conceito de 

compatibilidade, na medida em que para que sejam produzidos produtos 

complementares, tais produtos devem ser compatíveis entre si (um software deve ser 

compatível com o hardware utilizado pelo usuário ou não terá qualquer utilidade ao 

consumidor). A padronização decorre da complementaridade e da compatibilização. 

Tais características levam à necessidade de estabelecimento de padrões de produção e 

padrões técnicos, que devem ser coordenados.145  

No caso específico da indústria do gás, temos que as características do gás 

devem ser compatíveis com os equipamentos da rede para que o gás possa ser tratado, 

transportado e utilizado pelo consumidor final. O uso de gás fora dos parâmetros que o 

equipamento, como uma turbina de uma térmica, pode causar danos a este equipamento. 

Para Oz Shy, as externalidades de consumo são equiparadas à externalidade de 

rede, que se verifica quando a utilidade derivada do consumo de determinados produtos 

é afetada pelo número de outras pessoas usando produtos similares ou compatíveis.146 

Em relação ao gás natural, quanto maior o número de térmicas movidas a gás, maior 

será o investimento em infraestrutura de transporte beneficiando todos os usuários da 

rede. 

Os custos de transferência e fidelização147 são verificados na indústria de rede 

uma vez que haveria um custo elevado para os usuários da rede alterarem o produto ou 

serviço que utilizam, pois (i) estariam acostumados e teriam a estrutura para utilização 

desses produtos e a respectiva tecnologia utilizada, podendo haver custo de 

 
144 SHY, Oz. The economics of Network Industries. Londres: Cambridge University Press, 2001, p. 1. 
145 Idem, p. 2. 
146 Idem, pp. 3-4. 
147 No original: switching costs e lock-in, respectivamente. 
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aprendizagem e conversão tecnológica de equipamento; (ii) poderia haver custos de 

rescisão contratual; ou mesmo (iii) custos de pesquisa para a troca de fornecedor.148  

Em relação aos usuários da rede de gás, em alguns casos, o usuário se vê 

obrigado pela legislação e regulação a utilizar determinado distribuidor (como no caso 

de distribuidoras de gás estaduais) e mesmo grandes consumidores que poderiam alterar 

o fornecedor, muitas vezes não o alteram por conta de contratos já estabelecidos, ou 

pelo custo de pesquisa de troca de fornecedor. 

Por fim, as indústrias de rede apresentam economias de escala significativas na 

produção, uma vez que há elevados custos enterrados (sunk costs) e o custo médio de 

produção declina com cada unidade produzida.149 Como exemplo na indústria de gás, 

temos que o investimento para a construção de uma UPGN é bastante elevado e o custo 

do tratamento do gás reduz conforme o aumento da quantidade de gás tratada. 

 

2.3. Assimetria de informação 

 

Caso consumidores e produtores não tenham informação perfeita sobre produtos 

que venham a adquirir, como, por exemplo, o sabor de determinados alimentos e como 

uma máquina opera, podem não escolher o produto que mais se adequa às suas 

necessidades. Se consumidores não possuem informação perfeita sobre o preço dos bens 

e os produtores não possuem essa informação acerca das matérias primas para seus 

produtos, podem adquirir tais bens, com as mesmas características, de uma empresa que 

os venda a um valor mais elevado que outra.150  

Há situações nas quais, no momento da decisão do consumidor ou produtor, 

certas informações não podem ser obtidas, tendo em vista que não estão facilmente 

disponíveis. Quando uma parte tem mais informações sobre o produto do que a outra, 

configura-se uma assimetria de informação. Um exemplo claro é a compra e a venda de 

um carro usado. O comprador nunca terá informações fáceis e claras das reais condições 

do veículo.151 Uma grande assimetria de informação pode acarretar a redução de 

 
148 SHY, Oz. The economics of Network Industries. Londres: Cambridge University Press, 2001, pp. 4-5. 
149 Idem, pp. 5-6. 

 
151 Nesse sentido, Akerlof ensina: 

“After owning a specific car, however, for a length of time, the car owner can form a good idea of the 

quality of this machine; i.e., the owner assigns a new probability to the event that his car is a lemon. This 

estimate is more accurate than the original estimate. An asymmetry in available information has 

developed: for the sellers now have more knowledge about the quality of a car than the buyers. But good 

cars and bad cars must still sell at the same price -since it is impossible for a buyer to tell the difference 
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compradores e vendedores. Assim, se não houver garantias na compra de um carro 

usado, a assimetria de informação faz com que o único indicador para a compra seja o 

preço e, nesse cenário, apenas os piores produtos tendem a ser adquiridos.152153  

Em setores verticalmente integrados, como no caso da indústria de gás natural, 

um agente integrado terá mais informações sobre a formação de preço, das necessidades 

dos consumidores e do negócio como um todo, comparado a agentes não integrados. 

Abordaremos melhor esse ponto no item abaixo. 

 

2.4. Setor verticalmente integrado 

 

A formação verticalmente integrada da indústria de gás natural acentua as falhas 

de mercado mencionadas, principalmente, monopólio, externalidades e assimetria de 

informação. Para entendermos melhor as especificidades desse setor, apresentaremos o 

conceito e características de setor verticalmente integrado. 

Há diversas teorias elaboradas para justificar integração vertical em mercados. 

MacDonald classifica essas teorias em dois grupos (i) o primeiro considera a integração 

vertical como resposta aos custos elevados de transação em um mercado; e (ii) o 

segundo entende que a integração vertical surge como resultado do poder de mercado 

existente em um dos lados do mercado.154 

No primeiro grupo, Williamson, ao investigar a escolha entre mercado e controle 

da administração pública das transações, verifica que o controle pelo mercado das 

transações é justificado até o momento em que os custos de transação se mostram tão 

elevados, e, pois, que o controle pela regulação estatal se justifica.155 Há vantagens para 

 
be- tween a good car and a bad car. It is apparent that a used car can- not have the same valuation as a 

new car - if it did have the same valuation, it would clearly be advantageous to trade a lemon at the price 

of new car, and buy another new car, at a higher prob- ability q of being good and a lower probability of 

being bad. Thus the owner of a good machine must be locked in. Not only is it true that he cannot receive 

the true value of his car, but he cannot even obtain the expected value of a new car.” (AKERLOF, George 

A. The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism. The Quarterly Journal of 

Economics, Vol. 84, n.3, pp. 488-500, Aug, 1970). 

 

 
154 MACDONALD, James M. “Market Exchange or Vertical Integration: An Empirical Analysis.” The 

Review of Economics and Statistics, vol. 67, no. 2, 1985, pp. 327–331. Disponível em  

www.jstor.org/stable/1924734. Acesso em 14 de outubro de 2019. 
155 “It will be convenient to assume that transactions will be organized by markets unless market 

exchange gives rise to serious transaction costs. In the beginning, so to speak, there were markets. Both 

bureaucratic and production cost considerations favor this presumption. The bureaucratic argument is 

simply this: market exchange serves to attenuate the bureaucratic distortions to which internal exchange is 

subject. (…) The production cost advantages of market procurement are three: static scale economies can 

be more fully exhausted by buying rather than making if the firm's needs are small in relation to the 

http://www.jstor.org/stable/1924734
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sair de um controle de transações pelo mercado para controle administrativo quando 

houver concentração de mercado, com custos de transação significativos, poucas 

condições de negociação e apenas um pequeno número de participantes apresenta 

condições de barganha.156 

Armour e Teece, na linha que defende que a ocorrência da verticalização de 

mercado se justifica por conta dos custos de transação,157 entendem que os índices de 

concentração de mercado podem não refletir com precisão a existência de condições de 

barganha reduzidas em indústrias caracterizadas por gastos elevados em pesquisa e 

desenvolvimento, nas quais a integração poderia aprimorar a inovação pelo 

compartilhamento de informações tecnológicas comuns a estágios separados de uma 

mesma indústria.158 

Com o entendimento de que a verticalização de mercado ocorre por conta de 

poder de mercado de um agente, Stigler descreve a influência do poder de mercado na 

integração vertical.159 Para o autor, (i) empresas competitivas podem se integrar 

verticalmente para evitar o preço de insumos controlados por um monopolista ou pela 

regulação estatal;160 e (ii) monopolistas podem buscar a integração vertical para evitar a 

 
market; markets can aggregate un- correlated demands, to thereby realize risk pooling benefits; and 

markets may enjoy economies of scope in supplying a related set of activities of which the firm's 

requirements are only one. Accordingly, transactions will be organized in markets unless transaction cost 

disabilities appear.” (WILLIAMSON, Oliver E. “The Modern Corporation: Origins, Evolution, 

Attributes.” Journal of Economic Literature, vol. 19, no. 4, 1981, pp. 1537–1568. Disponível em 

www.jstor.org/stable/2724566. Acesso em 14 de outubro de 2019.) 
156 MACDONALD, James M. “Market Exchange or Vertical Integration: An Empirical Analysis.” The 

Review of Economics and Statistics, vol. 67, no. 2, 1985, pp. 327–331. Disponível em  

www.jstor.org/stable/1924734. Acesso em 14 de outubro de 2019. 
157 Idem. 
158 “We advance a number of theoretical reasons for believing that an association between vertical 

integration and technological innovation is to be expected. Fundamentally, we posit that vertical 

integration can enhance innovation through the sharing of technological information common to separate 

stages of an industry, through facilitating the implementation of new technology when complex 

interdependencies are involved, and through the formulation of more astute research objectives.” 

(ARMOUR, Henry Ogden. TEECE, David J.. “Vertical Integration and Technological Innovation.” The 

Review of Economics and Statistics, vol. 62, no. 3, 1980, pp. 470–474. Disponível em 

www.jstor.org/stable/1927118. Acesso em 14 de outubro de 2019). 
159 MACDONALD, James M. “Market Exchange or Vertical Integration: An Empirical Analysis.” The 

Review of Economics and Statistics, vol. 67, no. 2, 1985, pp. 327–331. Disponível em  

www.jstor.org/stable/1924734. Acesso em 14 de outubro de 2019. 
160 “Of course, this is not the whole story of vertical integration, and it may be useful to sketch some of 

the other forces at work. The most important of these other forces, I believe, is the failure of the price 

system (because of monopoly or public regulation) to clear markets at prices within the limits of the 

marginal cost of the product (to the buyer if he makes it) and its marginal-value product (to the seller if he 

further fabricates it).” (STIGLER, George J. “The Division of Labor Is Limited by the Extent of the 

Market.” Journal of Political Economy, vol. 59, no. 3, 1951, pp. 185–193. Disponível em 

www.jstor.org/stable/1826433. Acesso em 13 de outubro de 2019). 

http://www.jstor.org/stable/2724566
http://www.jstor.org/stable/1924734
http://www.jstor.org/stable/1927118
http://www.jstor.org/stable/1924734
http://www.jstor.org/stable/1826433
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substituição do insumo monopolizado pelo comprador ou para facilitar a discriminação 

de preços.161  

De acordo com Corwin Edwards, os problemas usualmente relacionados ao 

abuso de posição dominante por agente atuante em mercado verticalmente integrado são 

(i) discriminação por preço; (ii) problemas de falta de concorrência em thin markets; 

(iii) acesso preferencial a matérias primas e mercados; (iv) extensões do poder de 

monopólio; e (v) o estrangulamento (squeezing) de consumidor independente.162 

Discriminação por preço surge no cenário em que uma empresa se torna tão 

grande em determinado mercado que suas compras de um componente de seu próprio 

produto são equivalentes, em quantidade, à quantidade total de produto de um 

estabelecimento que produz esse componente.163 Assim, atinge tamanha escala de 

compra, que passa a poder, se quiser, fabricar o componente que utiliza em vez de 

comprá-lo ou, excluir a possibilidade de realização de compras menores, eliminando um 

produtor, criando uma integração vertical na sua cadeia de produção.164 Nesse cenário, o 

poder de barganha de um agente verticalmente integrado pode dar origem a 

discriminações de preço que proporcionem uma vantagem sobre seus concorrentes, 

contribuam para seu crescimento e tendam a aumentar ainda mais seu poder de 

barganha. 165  

No desenvolvimento de uma integração vertical de um agente em um mercado 

também surgem problemas de concorrência em thin markets, devido à limitação do 

suprimento de mercadorias disponíveis para atividades não integradas.166 O crescimento 

do tamanho relativo da fração integrada da indústria pode diminuir consideravelmente o 

mercado não integrado, prejudicando a concorrência.167  

 
161 “Although nonprice rationing provides the most striking examples of this force toward vertical 

integration, private monopolies normally supply the same incentive. Almost every raw-material cartel has 

had trouble with customers who wish to integrate backward, in order to negate the cartel prices. Since the 

cartel members are sharply limited in their output quotas, the discounted future profits of a cartel member 

need not be high, even with very high prices; so it is profitable for buyers to integrate back- ward by 

purchase (as well as by seeking noncartelized supply sources).” (STIGLER, George J. “The Division of 

Labor Is Limited by the Extent of the Market.” Journal of Political Economy, vol. 59, no. 3, 1951, pp. 

185–193. Disponível em www.jstor.org/stable/1826433. Acesso em 13 de outubro de 2019). 
162 EDWARDS, Corwin D. “Vertical Integration and the Monopoly Problem.” Journal of Marketing, vol. 

17, no. 4, 1953, pp. 404–410. Disponível em www.jstor.org/stable/1247017. Acesso em 9 de outubro de 

2019. 
163 Idem. 
164 Idem. 
165 EDWARDS, Corwin D. “Vertical Integration and the Monopoly Problem.” Journal of Marketing, vol. 

17, no. 4, 1953, pp. 404–410. Disponível em  www.jstor.org/stable/1247017. Acesso em 9 de outubro de 

2019. 
166 Idem. 
167 Idem. 

http://www.jstor.org/stable/1826433
http://www.jstor.org/stable/1247017
http://www.jstor.org/stable/1247017
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O acesso preferencial a matérias primas e mercados também se mostra relevante 

para o agente verticalmente integrado em seu mercado de atuação. Por exemplo, em um 

mercado com oferta e demandas desequilibradas, o agente verticalmente integrado pode 

se aproveitar da relação comercial preferencial que possui com os agentes interligados 

(se aproveitando de sua força econômica em relação a determinado parceiro comercial) 

ou, caso o mesmo produza os suprimentos de que precisa dentro de sua própria 

organização, o comprador integrado terá um fluxo contínuo de mercadorias dentro da 

sua própria organização, enquanto os concorrentes não integrados terão dificuldades de 

obter os suprimentos necessários para a sua atividade. 168   

O agente integrado pode prejudicar os agentes que concorrem no mesmo 

mercado utilizando as extensões do seu poder de monopólio. Em um cenário no qual 

uma empresa possui poder de monopólio, como, por exemplo, na produção ou venda de 

determinado produto, a integração vertical pode permitir estender esse poder a níveis 

anteriores ou posteriores na cadeia. 169 

Tal falha pode surgir em setores onde uma parte do campo de atuação da 

empresa integrada se encontra em um segmento da economia cuja entrada é limitada por 

regulação, como, no caso de uma empresa de transporte ou telecomunicação, por 

exemplo, que pode atuar em um setor no qual a entrada é limitada por regulação que 

estabelece o monopólio. Pode se favorecer em relação a seus fornecedores ou clientes 

independentes, sem qualquer receio de concorrência e sujeito apenas a qualquer limite 

que possa ser imposto pelo governo ou por sua própria tolerância. 170  

Integração vertical de um setor é um termo que descreve a estrutura interna de 

um setor, ou seja, a forma de funcionamento de suas operações. 171 Não possui relação 

com poder de mercado ou abuso desse poder. Assim, afirmar que um setor é 

verticalmente integrado não quer dizer, por si só, que tal setor teria que funcionar como 

monopólio ou não, é um termo neutro.172 Todavia, como já afirmado acima, mercados 

verticalmente integrados se encontram intimamente ligados a monopólios e, por essa 

razão, combatidos por defensores da concorrência.173  

 
168 EDWARDS, Corwin D. “Vertical Integration and the Monopoly Problem.” Journal of Marketing, vol. 

17, no. 4, 1953, pp. 404–410. Disponível em  www.jstor.org/stable/1247017. Acesso em 9 de outubro de 

2019. 
169 Idem. 
170 Idem. 
171 Idem. 
172 Idem. 
173 Idem. 

http://www.jstor.org/stable/1247017
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Nesse passo, há mercados verticalmente integrados com presença, em alguma de 

suas atividades, de monopólios naturais. Monopólios naturais podem ser característicos 

de determina atividade ou atividades de um setor, mas não de todas as atividades do 

setor. Comumente encontramos atividades com características de monopólio natural em 

atividades de setores que tem como base estruturas de rede para sua execução.174  

Em um mesmo setor, podem coexistir atividades que se caracterizam como 

monopólio natural e outras atividades que não possuem essas características, podendo 

funcionar em mercado competitivo.175 Por exemplo, no setor ferroviário, verificamos 

que a infraestrutura de trilhos se caracteriza como monopólio natural, já a atividade de 

transporte, sobre essa infraestrutura, pode ser considerada uma atividade potencialmente 

competitiva.176 No setor de telecomunicações, temos serviços de redes locais de telefonia 

convencional (telefonia fixa) que são caracterizados como monopólio natural e também 

serviços potencialmente competitivos que incluem, por exemplo, chamadas 

interurbanas, telefonia celular, serviços de valor adicionado (0800).177178 

 
174 PINHEIRO, Armando Castelar e SADDI, Jairo. Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2005, p. 275. 
175 Idem. 
176 Nesse sentido, Elisabeth Maria Mercier Farina et al:  

“O transporte ferroviário opera sobre uma infra-estrutura de trilhos, sistemas de sinalização, e estações. 

Estas estruturas têm em comum a necessidade de investimentos intensivos em capital, e claramente 

apresentando custos irrecuperáveis, dada a ausência de usos alternativos. Além disto, existe também uma 

clara ineficiência associada à duplicação desta estrutura, o que caracteriza esta parte da atividade do 

transporte ferroviário como um monopólio natural. 

Já a atividade de operação dos trens que realizam o transporte sobre esta estrutura pode ser considerada 

potencialmente como uma atividade do tipo 2, ou seja, potencialmente competitivas. Na medida em que 

estas duas atividades podem perfeitamente ser dissociadas, a questão do preço de acesso, e também da 

regulação do preço para os usuários finais, tanto para a empresa monopolista dona da estrutura de trilhos, 

quanto para suas eventuais competidoras no serviço de operação de trens, toma-se fundamental.” 

(FARINA, Elizabeth Maria Mercier Querido; AZEVEDO, Paulo Furquim de; PICCHETTI, Paulo. A 

reestruturação dos setores de infra-estrutura e a definição dos marcos regulatórios: princípios gerais, 

características e problemas. In: Infra-estrutura: perspectivas de reorganização, 1997, p. 52). 
177 Nesse sentido, Elisabeth Maria Mercier Farina et al:  

“As características mais importantes do mercado de telecomunicações são: 

1) plantas multi produto 

2) produtos (serviços) não armazenáveis 

3) demandas com padrões sazonais (por hora do dia, dia da semana, e período do ano), e ao mesmo tempo 

com componentes aleatórios significativos 

4) intensidade de capital e custos irrecuperáyeis 

5) externalidades positivas e negativas entre os usuários 

6) elementos de monopólio natural em algumas partes da indústria 

7) estrutura vertical bastante complexa no processo de oferta dos serviços. 

Atividades do tipo 1 (monopólios naturais) incluem serviços de redes locais de telefonia convencional, 

atividades do tipo 2 (potencialmente competitivas) incluem serviços de chamadas interurbanas, telefonia 

celular, serviços de valor adicionado (0800, 0900, etc.), comunicação de dados, etc.” (FARINA, Elizabeth 

Maria Mercier Querido; AZEVEDO, Paulo Furquim de; PICCHETTI, Paulo. A reestruturação dos setores 

de infra-estrutura e a definição dos marcos regulatórios: princípios gerais, características e problemas. 

In: Infra-estrutura: perspectivas de reorganização, 1997, p. 51). 
178 No mesmo sentido: 
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No setor de energia elétrica, temos a distribuição e a transmissão de energia que 

são classificadas como monopólio natural, enquanto a atividade de geração de energia 

elétrica funciona como mercado competitivo.179  

No setor de gás, de forma semelhante ao setor de energia elétrica, verificamos as 

atividades de transporte e distribuição como monopólio natural; enquanto as atividades 

de exploração e produção, bem como de processamento e regaseificação, como 

atividades potencialmente competitivas.180 

Nos exemplos dos setores ferroviários, telefonia, energia elétrica e gás, assim 

como nos setores de infraestrutura baseados em serviços de rede, verificamos atividades 

que se caracterizam como monopólio natural e outras que são potencialmente 

competitivas, semelhantes ao que ocorre nos serviços de utilidade pública e a provisão 

dos serviços perpassa por uma estrutura de rede. Como ensinam Farina et al, os setores 

de infraestrutura compartilham as principais características econômicas dos serviços de 

utilidade pública:181 

 
“A telefonia local, baseada em redes físicas que conectam as centrais telefônicas às residências e aos 

locais de trabalho dos clientes, é um monopólio natural. A telefonia de longa distância é um segmento 

cada vez mais competitivo, fruto do grande progresso tecnológico nessa área nas últimas décadas. Mas, 

para poder operar, as empresas de longa distância precisam utilizar as redes locais para ter acesso aos 

clientes. O segmento competitivo não pode funcionar dissociado daquele em que há um monopólio 

natural.” (PINHEIRO, Armando Castelar e SADDI, Jairo. Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2005, p. 276).  
179 Nesse sentido, Elisabeth Maria Mercier Farina et al:  

“Energia elétrica é um bem não armazenável, cuja demanda flutua, em parte sujeita a fatores sazonais 

(diários, semanais, e por épocas do ano) e, em parte, aleatórios. Por sua vez, a oferta também pode ser 

considerada sujeita a flutuações, em parte não previsíveis. O fato de a importância da energia elétrica nos 

setores industriais, comerciais e doméstico fazer com que oferta e demanda devam estar em equilíbrio sob 

estas condições, faz com que os problemas de organização da oferta desta indústria sejam complexos. A 

oferta de energia elétrica envolve cinco estágios de produção verticalmente integrados: 

1) oferta de insumos energéticos (carvão, gás, petróleo, e fontes renováveis, especialmente quedas de 

água) 

2) geração 

3) transmissão 

4) distribuição 

5) oferta para consumidores finais. 

Enquanto as etapas 1) e 2) podem ser consideradas como integrantes das atividades que chamamos de 

tipo 2 (potencialmente competitivas), as etapas 3) a 5) integram as atividades do tipo 1 (monopólios 

naturais).” (FARINA, Elizabeth Maria Mercier Querido; AZEVEDO, Paulo Furquim de; PICCHETTI, 

Paulo. A reestruturação dos setores de infra-estrutura e a definição dos marcos regulatórios: princípios 

gerais, características e problemas. In: Infra-estrutura: perspectivas de reorganização, 1997, p. 51). 
180 “As atividades de processamento e de regaseificação de gás natural não são monopólios naturais e 

atualmente no Brasil podem ser acessadas por meio de negociação direta com o proprietário da UPGN ou 

do Terminal de Regaseificação.” (ANP, EPE, MME. Gás para Crescer - Anexo 3 - Compartilhamento de 

Infraestruturas Essenciais.” 2016. Disponível em 

http://www.mme.gov.br/documents/10584/4033411/3.G%C3%A1s+para+Crescer_Compartilhamento_In

fraestruturas_Essenciais.pdf/b8b03463-81a4-4c25-bcfe-599d99658eb1. Acesso em 25 de maio de 2019.)  
181 FARINA, Elizabeth Maria Mercier Querido; AZEVEDO, Paulo Furquim de; PICCHETTI, Paulo. A 

reestruturação dos setores de infra-estrutura e a definição dos marcos regulatórios: princípios gerais, 

características e problemas. In: Infra-estrutura: perspectivas de reorganização, 1997, p. 2. 

http://www.mme.gov.br/documents/10584/4033411/3.G%C3%A1s+para+Crescer_Compartilhamento_Infraestruturas_Essenciais.pdf/b8b03463-81a4-4c25-bcfe-599d99658eb1
http://www.mme.gov.br/documents/10584/4033411/3.G%C3%A1s+para+Crescer_Compartilhamento_Infraestruturas_Essenciais.pdf/b8b03463-81a4-4c25-bcfe-599d99658eb1
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“Nossa análise parte da consideração de que os setores de infra-estrutura 

compartilham das principais características econômicas dos SUPs (serviços de 

utilidade pública). Estes possuem, atualmente no Brasil, a característica 

institucional comum de serem operados por empresas públicas monopolistas. 

De maneira geral, os SUPs possuem algumas características comuns, dentre as 

quais destacamos: 

1. suas funções de custo apontam para a existência de monopólios naturais em 

alguma etapa da cadeia produtiva 

2. existe uma separação entre as atividades de geração e distribuição dos 

serviços 

3. a provisão dos serviços é normalmente caracterizada por uma estrutura de 

redes” 

 

Os setores de energia e gás necessitam do acesso às redes para escoar seus 

produtos e, pois, o acesso às estruturas de redes dos monopolistas nesses setores são 

fundamentais para que seja definida a estrutura do respectivo mercado.182 Os setores 

ferroviário e rodoviário também precisam das ferrovias e estradas para desenvolver a 

sua atividade econômica e atender os seus consumidores.183 Ou seja, nesses casos, não 

há como as atividades competitivas funcionarem de forma dissociada da atividade de 

monopólio natural.184  

As redes dos monopolistas se mostram como estruturas fundamentais para que 

empresas de segmentos competitivos verticalmente integrados à atividade monopolista 

possam exercer sua atividade, provendo seus serviços, por isso, são denominadas 

gargalos ou estruturas essenciais. Assim, na ausência regulatória, o proprietário dessa 

infraestrutura poderia usar as suas instalações para forçar os rivais a atuarem de acordo 

com a sua vontade ou impedir que atuem no mesmo mercado.185 

A presença de monopólio traz ainda outra falha de mercado para o cenário de 

indústria verticalmente integrada e de rede. Há uma assimetria de informação entre o 

agente verticalmente integrado e o terceiro que não possui qualquer relação com o 

monopolista186 ou proprietário da estrutura essencial (quando não há monopólio 

 
182 PINHEIRO, Armando Castelar e SADDI, Jairo. Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2005, p. 276. 
183 Idem. 
184 Idem.  
185 Nesse sentido: 

“The LECs' monopoly services are referred to as ‘bottlenecks’ or ‘essential facilities.’ This means that, 

absent regulatory constraint, the LEC could use the monopoly services or facilities to force rivals to bend 

to its will or to destroy those rivals altogether.” (BAUMOL, William J. SIDAK, J. G., The Pricing of 

Inputs Sold to Competitors, 11 YALE J. ON REG. , 1994). 
186 PINHEIRO, Armando Castelar e SADDI, Jairo. Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2005, p. 276. 
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natural). Será importante garantir a isonomia entre os agentes que contratarem o uso da 

infraestrutura necessária para a realização de sua atividade.187 

 

2.5. Teoria das essential facilities 

 

A teoria das essential facilities tem origem nos tribunais estadunidenses e diz 

respeito à obrigatoriedade de compartilhamento de determinadas infraestruturas 

consideradas essenciais para o exercício de uma atividade. Passamos a analisar a origem 

dessa doutrina, a visão da União Europeia e como ela vem sendo aplicada pelo CADE 

no Brasil.  

 

2.5.1. Origem da teoria e conceito de essential facilities 

 

A teoria das essential facilities surgiu nos Estados Unidos como resposta ao 

comportamento anticoncorrencial. Teve início, em 1912, quando da apreciação do caso 

“United States vs. Terminal Railroad Association of St. Louis”188. Tratava-se de caso no 

mercado de transporte ferroviário em que havia o monopólio da propriedade de todos os 

meios de infraestruturas de acesso à cidade de Saint Louis, no Missouri.  

Por conta do efeito prejudicial à livre concorrência, foi decidido que a empresa 

controladora das infraestruturas (como linhas ferroviárias, pontes, postos de controle de 

entrada e de saída da cidade) estaria obrigada a compartilhar tais estruturas essenciais 

necessárias para os demais competidores, mediante o pagamento de tarifa negociada 

para permitir a entrada de novos agentes. Do estudo deste caso, Calixto Salomão Filho 

identifica dois pressupostos centrais: “(i) a situação de dependência com relação ao 

acesso a certos bens; (ii) a impossibilidade de superar esta dependência a partir da 

construção ou aquisição de bens próprios.”189 

Após uma série de decisões judiciais, a conformação final da teoria das essential 

facilities, com o estabelecimento dos requisitos para a sua aplicação, ocorreu no 

julgamento pelo Sétimo Circuito do caso MCI Corp. vs. AT&T190. No caso, certas 

 
187 Idem. 
188 United States v. Terminal Railroad Ass'n, 224 U.S. 383 (1912), disponível em 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/224/383/. Acesso em 20 de dezembro de 2018. 
189 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito concorrencial: as condutas. São Paulo: Malheiros Editores, 

2003, p. 111-112. 
190 Caso 708 F.2d 1081, 7th Circuit, 1983, disponível em 

https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/F2/708/708.F2d.1081.80-2288.80-2171.html. Acesso em 4 

de janeiro de 2019. 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/224/383/
https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/F2/708/708.F2d.1081.80-2288.80-2171.html
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práticas que teriam sido praticadas pela AT&T foram questionadas pela MCI. De 

acordo com a MCI, a AT&T (i) teria negado interconexão sem justificativa em alguns 

casos; (ii) em casos em que se chegava a um acordo para viabilizar a interconexão, as 

tarifas cobradas pela AT&T eram abusivas e discriminatórias; e (iii) o pessoal 

encarregado para proceder às interconexões atuava de forma prejudicial, havendo 

atrasos, instalações com defeitos e manutenções deficientes.  

A corte concluiu que a AT&T tinha o dever de permitir a utilização da sua 

infraestrutura por seus concorrentes porque era detentora de uma essential facility, na 

medida em que (i) teria o monopólio da infraestrutura; (ii) a interconexão requerida pela 

MCI era essencial para a prestação dos serviços para os quais possuía autorização; (iii) 

não haveria razão técnica ou empresarial legítima pela AT&T para a negativa de 

interconexão; e (iv) não era viável a duplicação da infraestrutura. 

Nessa decisão, foram estabelecidos os requisitos caracterizadores da teoria das 

essential facilities, quais sejam: (i) controle da infraestrutura por um monopolista; (ii) 

impossibilidade de duplicação da infraestrutura por concorrentes; (iii) negativa de 

acesso à infraestrutura pelo proprietário/gestor da infraestrutura ao concorrente; e (iv) 

viabilidade de compartilhamento da infraestrutura.191 

Apesar de ser aplicada comumente pelas cortes norte-americanas, a teoria das 

essential facilities nunca chegou a ser reconhecida pela Suprema Corte dos Estados 

Unidos. A Suprema Corte estabeleceu uma regra de que não existe um dever geral por 

parte de um monopolista de cooperar com os seus rivais e que, na grande maioria dos 

casos, um monopolista pode contratar com a parte que desejar.192 A ideia é que um 

monopolista deve ter espaço considerável para a tomada de decisões sobre com quem 

irá contratar e a forma que irá estruturar seus negócios.193  

No entanto, a Suprema Corte também possui decisões no sentido de que a 

ausência de um dever absoluto de cooperar não significa que toda vez que uma empresa 

declina a participação em um empreendimento cooperativo específico, essa decisão não 

 
191 “The case law sets forth four elements necessary to establish liability under the essential facilities 

doctrine: (1) control of the essential facility by a monopolist; (2) a competitor's inability practically or 

reasonably to duplicate the essential facility; (3) the denial of the use of the facility to a competitor; and 

(4) the feasibility of providing the facility.” (caso 708 F.2d 1081, 7th Circuit, 1983. Disponível em 

https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/F2/708/708.F2d.1081.80-2288.80-2171.html. Acesso em 4 

de janeiro de 2019). 
192 Caso Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp., 472 U.S. 585, 603 (1985). Disponível em 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/472/585/. Acesso em 4 de janeiro de 2019. 
193 OCDE. The Essential Facilities Concept, 1996. Disponível em 

http://www.oecd.org/competition/abuse/1920021.pdf. Acesso em 4 de janeiro de 2019. 

https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/F2/708/708.F2d.1081.80-2288.80-2171.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/472/585/
http://www.oecd.org/competition/abuse/1920021.pdf
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possa ter importância probatória ou dar origem a responsabilidade em determinadas 

circunstâncias,194 como, por exemplo, ser considerada uma ação anticoncorrencial.195 

 

2.5.2. A jurisprudência da União Europeia em relação ao acesso às infraestruturas 

essenciais 

 

De acordo com relatório da OCDE sobre a teoria das essential facilities, não é 

clara a adoção dessa teoria pela jurisprudência da União Europeia.196 Todavia, há 

decisões no sentido de determinar a obrigatoriedade de acesso a infraestruturas 

consideradas essenciais para certa atividade quando negada por agente em posição 

dominante,197 em aplicação do artigo 82 do Tratado de Roma (antigo artigo 86).198 

Em 1992, a Comissão da, à época, Comunidade Econômica Europeia, em caso 

envolvendo a Sealink e o acesso ao porto de Holyhead, determinou que deveria ser dado 

acesso à infraestrutura portuária. Nesse caso, o grupo Stena Sealink atuava, ao mesmo 

tempo, como autoridade portuária e prestadora de serviço de transporte de passageiros 

em rotas marítimas a partir do porto de Holyhead. De acordo com a Comissão, a Sealink 

agiu com abuso de posição dominante ao recusar acesso ao porto a competidor, B&I, 

para que pudesse operar o serviço de balsa entre Holyhead, o País de Gales, e a Irlanda, 

serviço também prestado pela própria Sealink.199  

De acordo com a decisão da Comissão, a Sealink foi obrigada a alterar os 

horários de serviço de suas balsas no porto de Holyhead para permitir que os serviços da 

B&I fossem acomodados naquele porto. Na sua decisão, a Comissão declarou que uma 

 
194 Caso Eastman Kodak Co. v. Image Technical Servs., Inc., 504 U.S. 451, 483 n.32 (1992). 
195 OCDE. The Essential Facilities Concept, 1996. Disponível em 

http://www.oecd.org/competition/abuse/1920021.pdf. Acesso em 4 de janeiro de 2019. 
196 Idem. 
197 Idem. 
198 “Article 82 of the EC Treaty (ex Article 86)  

Any abuse by one or more undertakings of a dominant position within the common market or in a 

substantial part of it shall be prohibited as incompatible with the common market insofar as it may affect 

trade between Member States. 

Such abuse may, in particular, consist in: 

(a) directly or indirectly imposing unfair purchase or selling prices or other unfair trading conditions; 

(b) limiting production, markets or technical development to the prejudice of consumers; 

(c) applying dissimilar conditions to equivalent transactions with other trading parties, thereby placing 

them at a competitive disadvantage; 

(d) making the conclusion of contracts subject to acceptance by the other parties of supplementary 

obligations which, by their nature or according to commercial usage, have no connection with the subject 

of such contracts.” 
199 Commission Decision. Sealink/B&I – Holyhead, de 11 de junho de 1992. Disponível em 

https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/34174/34174_2_2.pdf. Acesso em 5 de 

novembro de 2019. 

http://www.oecd.org/competition/abuse/1920021.pdf
https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/34174/34174_2_2.pdf
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empresa em posição dominante que possua ou controle e utilize uma infraestrutura 

essencial, ou seja, uma instalação ou infraestrutura sem a qual os possíveis concorrentes 

não possam prestar serviços aos seus clientes e que recusa o acesso a esses concorrentes 

ou concede o acesso aos concorrentes apenas em termos menos favoráveis do que os 

que presta os seus próprios serviços, colocando assim os concorrentes em desvantagem 

competitiva, viola o artigo 86 do Tratado.200  

A Comissão Europeia recriminou a atuação da Sealink por essa não ter se 

disposto a negociar, de boa-fé, uma solução para o acesso de seu competidor à 

infraestrutura portuária, o que se mostra como prática incompatível com a sua posição 

de autoridade portuária. O racional dessa decisão é que, como analisa Patrícia Sampaio, 

no entender da Comissão Europeia, um agente econômico que desempenhe uma 

atividade de regulação do acesso a uma infraestrutura essencial “deve separar essa 

função de gestão da infraestrutura das suas atividades mercantis, agindo com 

transparência e isonomia em face de seus concorrentes, sob pena de praticar ilícito 

sancionável à luz das normas de defesa da concorrência.”201 

Em caso similar envolvendo o aeroporto de Frankfurt, na decisão no caso 

conhecido como Flughafen Frankfurt/Main AG de 1998, a Comissão constatou que o 

aeroporto de Frankfurt havia atuado com abuso de posição dominante ao negar a 

terceiros a possibilidade de prestarem serviços de assistência em pista, reservando para 

si o mercado dessa prestação de serviços.202 

No caso conhecido como Bronner - Mediaprint, de 1998, a Mediaprint, editora 

de dois jornais austríacos com grande participação no mercado, recusou-se a conceder 

ao seu concorrente, Oscar Bronner, acesso à sua rede nacional de entrega domiciliar de 

jornais matinais. De acordo com Oscar Bronner, a Mediaprint teria o dever de conceder 

acesso à sua rede de distribuição, alegando que uma empresa em posição dominante 

seria obrigada a permitir o acesso a concorrentes a infraestruturas essenciais, a menos 

que a recusa de fornecimento pudesse ser objetivamente justificada. Oscar Bronner 

sustentou que o acesso solicitado era essencial para seus negócios, uma vez que não era 

 
200 Essa foi a primeira decisão em que a Comissão usou o termo “essential facility” (conf. LANG, John 

Temple. "Defining Legitimate Competition: Companies' Duties to Supply Competitors and Access to 

Essential Facilities" in Fordham International Law Journal, vol. 18, 1994, pp. 437-524.) 
201 SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro. Direito da concorrência e obrigação de contratar. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2009, p. 285. 
202 Commission Decision. Flughafen Frankfurt/Main AG, de 14 de janeiro de 1998. Disponível em 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998D0190&from=en. Acesso em 5 

de novembro de 2011. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998D0190&from=en
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economicamente viável, devido à circulação limitada de seu jornal, estabelecer sua 

própria rede de distribuição.203  

O Tribunal de Justiça da União Europeia entendeu que, para que o acesso seja 

obrigatório, a instalação deve ser verdadeiramente indispensável à atividade, o que não 

seria o caso de Oscar Bronner. Ao rejeitar o argumento de Oscar Bronner, a corte 

europeia observou que existiriam outras formas de distribuição de sua publicação que, 

embora fossem menos favoráveis, não levariam à conclusão de que a infraestrutura de 

distribuição da Mediaprint seria essencial à sua atividade. Além disso, o Tribunal de 

Justiça da União Europeia pontuou que não haveria qualquer obstáculo técnico, jurídico 

ou econômico que dificultaria a qualquer outro editor estabelecer sua própria estrutura 

nacional de entrega em domicílio.204   

O caso Oscar Bronner estabeleceu as condições necessárias para a aplicação da 

teoria das essential facilities na, à época, Comunidade Econômica Europeia. Ao negar a 

existência de infraestrutura essencial no caso, a corte elencou os três requisitos 

fundamentais para o reconhecimento de uma infraestrutura essencial que são 

semelhantes aos requisitos da jurisprudência estadunidense. Os requisitos apresentados  

pelo Tribunal de Justiça da União Europeia são: (i) ausência de concorrência no 

respectivo mercado caso o compartilhamento não seja concedido;(ii) o produto ou 

serviço deve ser indispensável para a atividade do concorrente (não pode haver 

alternativa); e (iii) ausência de justificativa objetiva para a negativa de acesso pelo 

proprietário do produto ou serviço.205 

Em 2007, a Comissão Europeia sancionou a Microsoft tendo em vista a recusa 

da empresa em licenciar direitos de propriedade intelectual.206 Na origem deste longo 

litígio está uma decisão condenatória por parte da Comissão Europeia que considerou 

que a Microsoft, empresa em posição dominante no mercado dos sistemas operativos 

para computadores, teria agido contrariamente ao disposto no artigo 102 Tratado sobre 

o Funcionamento da União Europeia (TFUE)207 ao ter recusado disponibilizar a 

 
203 Corte Europeia. Oscar Bronner GmbH & Co. KG v Mediaprint Zeitungs, de 26 de novembro de 1998. 

Disponível em https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61997CJ0007. Acesso 

em 5 de novembro de 2019. 
204 Idem. 
205 SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro. Direito da concorrência e obrigação de contratar. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2009, p. 285. 
206 Caso T-201/04. Microsoft Corp. v. Commission of the European Communities. Julgamento em 17 de 

setembro de 2007. Disponível em https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62004TJ0201. Acesso em 6 de novembro de 2019. 
207 O artigo 102 do TFUE corresponde ao artigo 82 do Tratado de Roma: 

“Artigo 102. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61997CJ0007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62004TJ0201
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62004TJ0201
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informação de interoperabilidade necessária para que a empresa Sun Microsystems Inc. 

pudesse desenvolver e comercializar produtos concorrentes com os seus no mercado. A 

impossibilidade de os concorrentes em desenvolverem produtos compatíveis com o 

sistema Windows da Microsoft, impedia a concorrência e limitava os consumidores a 

adquirirem somente aqueles produtos da Microsoft.208,209 

 

2.5.3. A aplicação da teoria das essencial facilities no Brasil 

 

A legislação antitruste prevê sanções em caso de recusas abusivas de contratação 

que possam limitar a concorrência. No Brasil, o artigo 36, caput e §3º, XI, da Lei 

12.529/2011 caracteriza tal comportamento como infração na ordem econômica. 

A teoria das essential facilities já foi aplicada em diversos casos no Brasil pelo 

CADE.210 Em 1998, o CADE, reconheceu a possibilidade de aplicação da doutrina das 

essential facilities, mas entendeu que os requisitos de aplicação não estavam presentes e 

negou a obrigatoriedade de acesso à Petroquímica Triunfo S.A. pela Companhia 

Petroquímica do Sul – COPESUL, por concluir que a COPESUL possuiria fundamentos 

econômicos relevantes para excluir a demandante de seus contratos.  

Em 2001, da mesma forma que o caso de 1998, o CADE, apesar de reconhecer a 

possibilidade de aplicação da teoria das essential facilities, julgou a disputa entre Globo 

e Directv e negou o acesso da Directv ao sinal da Globo, concluindo que o sinal da 

Globo não seria essencial à prestação de serviços de TV a cabo pela Directv, pois não 

 
(ex-artigo 82 do Tratado de Roma) 

É incompatível com o mercado interno e proibido, na medida em que tal seja suscetível de afetar o 

comércio entre os Estados-Membros, o facto de uma ou mais empresas explorarem de forma abusiva uma 

posição dominante no mercado interno ou numa parte substancial deste. Estas práticas abusivas podem, 

nomeadamente, consistir em:  

a) Impor, de forma direta ou indireta, preços de compra ou de venda ou outras condições de transação não 

equitativas;  

b) Limitar a produção, a distribuição ou o desenvolvimento técnico em prejuízo dos consumidores;  

c) Aplicar, relativamente a parceiros comerciais, condições desiguais no caso de prestações equivalentes 

colocando-os, por esse facto, em desvantagem na concorrência;  

d) Subordinar a celebração de contratos à aceitação, por parte dos outros contraentes, de prestações 

suplementares que, pela sua natureza ou de acordo com os usos comerciais, não têm ligação com o objeto 

desses contratos.” 
208 Caso T-201/04. Microsoft Corp. v. Commission of the European Communities. Julgamento em 17 de 

setembro de 2007. Disponível em https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62004TJ0201. Acesso em 6 de novembro de 2019. 
209 A decisão da Comissão Europeia foi mantida pelo Tribunal Geral ao julgar o recurso da Microsoft, em 

27 de junho de 2012. 
210 Por exemplo: PA nº 08700.010110/2012-46, caso envolvendo a Telemar, que trata dos cortes de cabos 

telefônicos dos concorrentes usuários da infraestrutura das caixas de passagem, além de cancelamento de 

portabilidade e PA nº 08012.000504/2005-15, que analisou a conduta anticoncorrencial praticada por 

associação e o sindicato de transportadores no porto de Santos e do Guarujá. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62004TJ0201
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62004TJ0201
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preenchia nem mesmo um dos quatro critérios para caracterizar uma essential facility. A 

Directv pretendia aumentar sua competitividade ao ofertar o canal Globo em sua 

programação fechada, mas não dependia de tal funcionalidade para subsistir no 

mercado, e haveria outros meios de o consumidor obter o referido sinal (pelo uso de 

antena comum).  

Em 2002, o CADE entendeu estarem presentes os pressupostos de aplicação da 

teoria ao julgar o caso das tarifas telefônicas de longa distância estabelecidas pela 

Telesp em favor de sua subsidiária, Telefônica, prejudicando a concorrente Embratel. O 

CADE concluiu que os pressupostos para a aplicação da teoria das essential facilities 

estavam presentes. 

Ressalta-se que a aplicação da teoria das infraestruturas essenciais não elimina a 

necessidade de verificação de casos em que haja abuso de poder econômico que serão 

decididos com base na legislação antitruste.211 Nesse passo, Alexandre Nester ressalta 

que, inicialmente, “deve-se considerar o mercado relevante em que se insere a essencial 

facility” e com base nas características desse mercado, será feita a análise de se o 

detentor da infraestrutura, ao exercer o seu poder econômico, estaria inviabilizando a 

concorrência para um terceiro. Em caso positivo, deverá ser verificado se há ou não uma 

situação de monopólio nesse mercado relevante “que elimine todas as alternativas 

possíveis para o concorrente”, não havendo alternativa ao concorrente. Caso seja assim 

confirmado, uma última análise será feita: verificar se há uma recusa injustificada do 

monopolista para concessão à infraestrutura essencial em questão.212 

Um ponto importante é a definição do que seria “recusa injustificada” do 

monopolista. De acordo com Tercio Sampaio Ferraz Junior, não seria uma simples 

recusa. Ocorreria, por exemplo, em casos em que “fornecedor altera de modo não 

razoável o insumo (ou suas condições de utilização) ou aumenta-lhe o valor de tal modo 

que torne impraticável, ou excessivamente custoso, o acesso a ele”,213 o que dependeria 

do mercado em questão. 

O CADE, inclusive, decidiu, em 2009, pela não aplicação da teoria das 

infraestruturas essenciais em caso envolvendo o Gasoduto Brasil-Bolívia (Gasbol). No 

 
211 NESTER, Wagner. Regulação e concorrência: compartilhamento de infraestruturas e redes. São 

Paulo: Dialética, 2006, p. 173. 
212 Idem. 
213 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Lei Geral de Telecomunicações e a Regulação dos Mercados. 

Revista de Direito da Associação dos Procuradores do Novo Estado do Rio de Janeiro, vol. 11, 2002, pp. 

257-265. Disponível em http://www.terciosampaioferrazjr.com.br/?q=/publicacoes-cientificas/117. 

Acesso em 4 de janeiro de 2019. 

http://www.terciosampaioferrazjr.com.br/?q=/publicacoes-cientificas/117
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caso, se alegava que (i) a TBG teria recusado ou limitado o acesso das carregadoras BG 

e Enersil ao Gasbol, em benefício da Petrobras, controladora da TBG e concorrente das 

duas carregadoras no segmento de gás natural; e (ii) teria havido sobrerrequisição e 

sobrenominação de gás natural à TBG pela Petrobras, o que limitaria o acesso das 

referidas carregadoras concorrentes ao produto. 214 

De acordo com o relato dos fatos da decisão, o Gasbol, que possui 3.150 km de 

extensão e corta cinco estados brasileiros, teria tido um custo de US$ 2,1 bilhões para a 

sua construção. Para a captação desse montante, era necessária uma renda de venda 

final garantida, no mínimo, durante o período de pagamento da dívida, garantindo o 

investimento e diluindo os riscos.  

Nesse cenário, a Petrobras assumiu o risco, aportando ao projeto mais de 80% 

dos recursos de investimento, ficando, pelo contrato assinado com a TBG, obrigando a 

pagar pelo gás e por seu transporte sem que houvesse, naquele momento, compradores 

finais para o gás a ser importado para o Brasil (o mercado de gás não era desenvolvido). 

A Petrobras não apenas atuou como garantidora e assinou contratos de ship or pay de 

longo prazo, como também participou de programas de incentivo ao uso de gás natural, 

investindo em novas termelétricas que operariam a gás natural e celebrando contratos 

com distribuidoras locais para garantir o fornecimento do produto. 215 

Naquele caso, de acordo com o voto do conselheiro Carlos Ragazzo, a recusa ou 

limitação de acesso à BG e à Enersil por parte da TBG seria justificada por conta da 

necessidade de recuperar os vultosos investimentos aportados pela Petrobras na 

construção do Gasbol. E completa: 

 

“O enorme montante financeiro despendido, as obrigações firmadas e os 

riscos assumidos pelos proprietários da infraestrutura em um momento ainda 

incipiente da indústria do gás jamais poderiam ser compensados no curto 

período de dois ou três anos de operação do gasoduto, época em que 

ocorreram as condutas alegadas. 

Conclusão diversa por parte dos órgãos de defesa da concorrência certamente 

tenderia a desencorajar novos investimentos semelhantes, em prejuízo da 

sociedade e de uma correta aplicação da doutrina concorrencial. 

Tal argumento, por todas as razões relatadas, é suficiente para afastar os 

ilícitos concorrenciais imputados às representadas, sendo irrelevante perquirir 

a existência ou não de capacidade de produção disponível à época, bem como 

 
214 Processo administrativo 08012.002692/2002-73, relator Conselheiro Carlos Ragazzo, julgamento em 

25 de março de 2009. 
215 Idem. 
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se houve ou não sobrerrequisição e sobrenominação de gás natural por parte 

da Petrobras.”216 
 

A aplicação da teoria das infraestruturas essenciais em casos com investimentos 

elevados em infraestrutura não se justificaria sempre, uma vez que ainda poderia 

desincentivar investimentos futuros. Não seria uma decisão para sempre, mas por um 

período, de no mínimo, até que o investimento fosse recuperado.  

 

2.6. Regulação em setor verticalmente integrado, com atividades caracterizadas 

por monopólio natural e como indústria de rede 

 

Em um ambiente caracterizado por monopólio natural217, setor verticalmente 

integrado e indústria de rede, como é o caso do transporte de gás no Brasil, há elevados 

custos fixos irrecuperáveis (sunk costs) e impedimento de duplicação da infraestrutura 

essencial (por exemplo, não é viável, por fatores econômicos – mesmo podendo 

duplicar um duto, os custos são muito elevados – e ambientais, construir dois ou três 

gasodutos de transporte e/ou escoamento um ao lado do outro, competindo entre si pela 

mesma demanda). Tais características podem inviabilizar a concorrência ou torná-la 

ineficiente.218 A viabilidade da concorrência pode ser propiciada com estratégias 

regulatórias para corrigir as falhas de mercado que costumam advir nesses setores. 

A regulação em ambientes onde há infraestruturas essenciais, seja por haver 

monopólio natural, seja por existir agente em posição dominante no mercado com esse 

tipo de estrutura, a definição e o acompanhamento da relação vertical dessas estruturas 

essenciais com as outras atividades da cadeia é um papel fundamental da regulação.219 

Por exemplo, em relação à telefonia, cabe à regulação, em caso de negativa de 

acesso, fixar regras de interconexão e tarifas de uso de rede, para que a operadora de 

longa distância possa se interconectar à operadora local e utilizar a sua infraestrutura 

 
216 Processo administrativo 08012.002692/2002-73, relator Conselheiro Carlos Ragazzo, julgamento em 

25 de março de 2009. 
217 De acordo com Viscusi et al, determinada indústria é considerada monopólio natural se a produção de 

certo bem ou serviço por uma única entidade minimize os custos. (VISCUSI, W.; HARRINTON JR., 

Joseph; VERNON, John. Economics of regulation and antitrust. Cambridge: The MIT Press, 2005, p. 

401). 

Castelar e Saddi explicam que “um Mercado é um monopólio natural quando a tecnologia de produção é 

caracterizada por economias de escala e de escopo dentro do intervalo relevante da demanda.” 

(PINHEIRO, Armando Castelar e SADDI, Jairo. Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2005, p. 266). 
218 SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro. Regulação e concorrência – A atuação do CADE em setores de 

infraestrutura. São Paulo: Saraiva, 2013, pp. 80-81 e p. 189. 
219 Sobre o papel da regulação em monopólios naturais, veja: PINHEIRO, Armando Castelar e SADDI, 

Jairo. Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, p. 276. 
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para prestar seus serviços.220 Em relação ao setor ferroviário, cabe à regulação definir 

como deve ser compensada a empresa que cede o direito de passagem por seus 

trilhos.221 O mesmo ocorre no caso de compartilhamento de infraestruturas essenciais 

no setor de gás.  

 

2.6.1. Possíveis formas de regulação dos setores verticalmente integrados e com 

características de indústria de rede 

 

Tendo em vista as características e falhas de mercado explicitadas e existentes 

em indústrias de rede e mercados verticalmente integrados que prejudicam a 

concorrência e entrada de novos agentes nas atividades desses mercados, como 

monopólio, externalidades negativas e assimetria de informação, podemos (i) manter a 

atuação do monopolista em toda a cadeia, inclusive nas atividades que poderiam ser 

abertas à concorrência; ou (ii) estabelecer a abertura dos segmentos não competitivos 

com regulação estrutural (unbundling) ou regulação de conduta (determinando a 

obrigatoriedade de acesso a infraestruturas essenciais e acesso à informação necessária 

para a atuação no mercado).222 

Pinheiro e Saddi sugerem duas formas para regulação em setores verticalizados 

as quais entendemos que também se aplicam a indústrias de rede: (i) deixar a empresa 

monopolista atuar isoladamente não apenas na atividade com característica de 

monopólio natural, mas também nos segmentos competitivos; ou (ii) estabelecer a 

abertura dos segmentos competitivos com regulação estrutural ou com regulação de 

conduta. 

A regulação também deverá levar em consideração se a empresa é verticalmente 

integrada ou se há separação vertical entre os segmentos de monopólio natural (e/ou se 

o agente que possui infraestrutura essencial) e o segmento potencialmente 

concorrencial.  

 
220 Nesse sentido, Pinheiro e Saddi: “É papel da regulação fixar regras de interconexão e tarifas de uso da 

rede de outras empresas, mesmo quando o monopolista natural não opera verticalmente integrado. A 

operadora de longa distância vai precisar se interconectar com a rede da operadora local B e utilizá-la 

para alcançar os consumidores na cidade B.  

O regulador precisa garantir condições técnicas de interconexão, obrigar a operadora B a permitir o uso 

de sua rede e definir uma tarifa que a remunere por isso.” (PINHEIRO, Armando Castelar e SADDI, 

Jairo. Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, p. 276). 
221 PINHEIRO, Armando Castelar e SADDI, Jairo. Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2005, p. 276. 
222 Pinheiro e Saddi apresentam essas possibilidades regulatórias como possíveis para mercados 

verticalmente integrados (PINHEIRO, Armando Castelar e SADDI, Jairo. Direito, economia e mercados. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, p. 276). 
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2.6.1.1. Manter o monopolista atuando em todos os segmentos do setor 

verticalmente integrado 

 

Nessa opção regulatória, as autoridades governamentais autorizam que a 

empresa monopolista atue isoladamente nos segmentos potencialmente competitivos 

com monopólio legal ou autorizando que essa possa impedir a atuação de novos agentes 

no setor criando barreiras à entrada.223 

Essa opção foi utilizada no Brasil por anos, como no caso da Petrobras até a 

abertura do mercado com a Emenda Constitucional nº 9/ 1995 e a promulgação da Lei 

Petróleo.  

De acordo com Pinheiro e Saddi, essa é uma boa opção quando: 224 

 

“(i) o regulador tiver dificuldade de regular a conduta do monopolista natural; 

(ii) este controlar instalações essenciais, tornando as empresas do segmento 

competitivo fornecedoras ou clientes cativas do monopolista; e (iii) os ativos 

no segmento competitivo tiverem um alto grau de especificidade. Neste caso, 

as empresas que podem se interessar por operar no segmento competitivo vão 

se recusar a investir com receio de que o monopolista natural haja 

oportunistamente, uma vez o investimento realizado.”   

 

Para fins de regulação, em certos casos, pode ser mais fácil para a autoridade 

pública permitir que o monopolista exerça todas as atividades verticalmente integradas, 

regulando apenas um agente, o monopolista. 225 

 

2.6.1.2. Abrir o mercado para as atividades potencialmente competitivas com 

regulação estrutural ou de conduta  

 

A introdução da concorrência pode trazer vantagens ao mercado, criando 

incentivos para uma prestação melhor do serviço e redução de valores para o 

consumidor final. Nesse cenário, como afirmam John Kay e John Vickers, 

“Concorrência sempre que possível, regulação, sempre que necessário”, em atividades 

 
223 PINHEIRO, Armando Castelar e SADDI, Jairo. Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2005, p. 277. 
224 Idem. 
225 Idem. 
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competitivas, a regulação viria para promover e manter condições para a efetiva 

competição.226  

De acordo com John Kay e John Vickers, regulação e concorrência seriam, 

comumente, consideradas substitutas.227 Todavia, há diversas formas de combiná-las, 

como no caso de indústrias com multiprodutos ou em que haja diversos estágios na 

cadeia vertical de produção, nos quais a regulação de uma atividade do negócio pode 

influenciar outra ou outras atividades conectadas na cadeia.228 Nesse cenário, a 

regulação pode objetivar promover e manter condições para concorrência efetiva e, 

pois, a abertura de um mercado pode alterar o tipo de regulação necessária, mas não a 

necessidade de regulação.229 

Em um setor verticalmente integrado em que há atividade exercida por 

monopolista e infraestruturas essenciais, de propriedade seja do monopolista ou agente 

em posição dominante, a capacidade de competir dependerá do acesso das empresas aos 

usuários dos seus serviços às redes e estruturas essenciais.230  Nesse passo, John Temple 

Lang afirma que uma infraestrutura pode ser considerada essencial para uma 

determinada atividade, mesmo que não haja monopólio do proprietário da 

infraestrutura.231232 O controle dessas estruturas, seja por monopolista, seja por agente 

 
226 KAY, John e VICKERS, John. Regulatory Reform in Britain, in Economic Policy. Vol. 3, nº. 7, 

Outubro, 1988, pp. 285-351.  
227 Idem.  
228 Idem.  
229 Idem.  
230 Note que Pinheiro e Saddi trazem esse raciocínio apenas para as redes de monopolistas (PINHEIRO, 

Armando Castelar e SADDI, Jairo. Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, p. 278). 

Entendemos que o mesmo racional é aplicável à necessidade de acesso às infraestruturas essenciais 

controladas por agente em posição dominante. 
231 “The reason why access to a facility is essential and why competitors cannot provide their own facility 

is not important, provided that this is so. The reasons can be physical, such as the lack of another harbor 

in the area, political, such as environmental objections that make it impossible to build another airport, or 

economic, such as the financial inviability of building a new harbor with access roads, or the fact that no 

achievable group of musicians could set up a second performing rights society that would have the 

necessary economies of scale. It is not necessary to show that a so-called ‘natural monopoly’ is involved.” 

(LANG, John Temple. “Defining Legitimate Competition: Companies' Duties to Supply Competitors and 

Access to Essential Facilities" in Fordham International Law Journal, vol. 18, 1994, pp. 437-524). 
232 Em sentido diverso ao aplicado por Lang, Lipsky e Sidak entendem que a infraestrutura é considerada 

essencial em cenários de monopólio: “Inherent in the concept of an "essential facility" is the premise that 

the owner of that facility possesses monopoly power. The first two elements of the doctrine, as articulated 

in Hecht, incorporate this recognition in a variety of ways. First, some degree of uniqueness and market 

control is inherent in the term "essential." Second, the inquiry regarding the impracticability of 

duplication assures that the doctrine will apply only to facilities for which no feasible alternative exists, or 

which cannot be reproduced. Finally, the term "facility" itself connotes an integrated physical structure or 

large capital asset with the degree of cost advantage or unique character that usually confers monopoly 

power and market control by virtue of its superiority for its intended purposes.” (LIPSKY, Abbott B. 

SIDAK, J. Gregory. “Essential Facilities.” Stanford Law Review, vol. 51, no. 5, 1999, pp. 1187–

1248. Disponível em www.jstor.org/stable/1229408. Acesso em 11 de novembro de 2019). 

http://www.jstor.org/stable/1229408
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em função dominante, pode impedir a entrada e a atuação de outros agentes no 

respectivo mercado. Nesse sentido, Patrícia Sampaio ensina que a solução pode ser (i) 

de natureza estrutural, com a copropriedade da infraestrutura por todos os agentes 

interessados ou com a titularidade pública, disponível a todos os agentes do mercado; 

ou (ii) de natureza comportamental com a imposição normativa “do dever do 

proprietário e/ou gestor da infraestrutura de conceder o seu compartilhamento em 

bases isonômicas”.233 

A regulação viria para impedir que a utilização do controle das referidas 

estruturas não permita a entrada e a manutenção da concorrência em setores 

potencialmente competitivos, seja por regulação de conduta, seja por regulação 

estrutural.234 

Na regulação de conduta, o monopolista é autorizado pela regulação a atuar em 

ambos segmentos, competitivo e não-competitivo, impondo restrições à sua conduta. 

Tais restrições buscam impedir que o monopolista crie desvantagens competitivas a 

seus concorrentes no âmbito das atividades competitivas do setor verticalmente 

integrado.235 A regulação estrutural se caracteriza pela determinação da separação 

vertical entre as atividades competitivas e as não competitivas do setor verticalmente 

integrado (unbundling), impedindo que o monopolista atue nas atividades 

potencialmente competitivas desse setor.236 

A implementação da regulação de conduta encontra dificuldades frente à 

assimetria de informação entre o regulador e o monopolista verticalmente integrado.237 

O monopolista tenderia a criar dificuldades a concorrentes no segmento competitivo do 

setor verticalmente integrado, “utilizando a sua informação superior e os mecanismos 

regulatórios, legais e políticos a seu dispor, com esse objetivo”.238 Cabe ao regulador 

impedir esse tipo de atuação do monopolista garantindo, com a regulação, que os 

concorrentes do monopolista, nas atividades competitivas, tenham acesso às suas 

instalações essenciais em condições competitivas isonômicas.239 O mesmo se aplica ao 

acesso a infraestruturas essenciais de propriedade de agente em posição dominante. O 

 
233 SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro. Regulação e concorrência – A atuação do CADE em setores de 

infraestrutura. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 191. 
234 PINHEIRO, Armando Castelar e SADDI, Jairo. Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2005, p. 278. 
235 Idem. 
236 Idem. 
237 Idem. 
238 Idem. 
239 Idem. 



 78 

regulador pode buscar esse objetivo tanto pelo unbundling obrigatório (que é regulação 

estrutural),240 quanto criando garantias de acesso em condições de preço e qualidade 

adequados.241 

A regulação deve garantir aos concorrentes do monopolista (nas atividades 

competitivas) a interconexão à rede do monopolista na atividade sujeita ao monopólio 

natural e o acesso às infraestruturas essenciais, tanto na hipótese de haver monopolista, 

quanto na hipótese de estarmos diante de um agente em posição dominante com 

propriedade dessa infraestrutura. Regular o acesso à infraestrutura em indústrias de rede 

visa intensificar a competição para o desenvolvimento do mercado.242 

Importante ressaltar que não basta garantir a interconexão à rede ou o acesso a 

qualquer outra infraestrutura essencial. A interconexão e o acesso devem ocorrer 

permitindo que haja concorrência leal. Nesse passo, cabe ao regulador “garantir um 

equilíbrio entre o lucro obtido pelo monopolista quando provê o acesso para si próprio 

e o lucro que obtém vendendo esse acesso aos seus concorrentes.” 243 Assim, para 

garantir a igualdade de condições entre o monopolista e os seus concorrentes no 

segmento competitivo, três frentes devem ser tratadas na regulação: (i) valor da tarifa de 

acesso à rede; (ii) facilidade e qualidade de acesso; e (iii) compartilhamento de 

informações de usuários. 

 
240 Nesse sentido, Pinheiro e Saddi: 

“O unbundling dos serviços providos pelo monopolista é uma boa alternativa quando um potencial 

competidor quer entrar no mercado oferecendo serviços especializados, para o qual não necessita de todo 

o pacote de serviços oferecido pelo monopolista. Por exemplo, uma empresa de transportes pode querer 

usar os trilhos de uma ferrovia, mas não os seus trens ou estações. Ou um gerador de eletricidade pode 

querer utilizar as linhas de alta tensão de uma distribuidora, para suprir consumidores industriais, mas não 

ter interesse no acesso a consumidores residenciais. Neste caso, o monopolista pode inviabilizar a 

especialização do competidor se recusando a prover o serviço individualizado que ele necessita. Ou 

cobrando uma tarifa proibitiva pelo esse acesso desagregado, a menos que o competidor compre todo o 

pacote de serviços que o monopolista oferece, alguns dos quais podem não lhe ser necessários. Por isso, 

ao impor o unbundling, o regulador precisa exigir que o monopolista forneça seus serviços de tal forma 

que a soma das tarifas dos serviços desagregados seja igual à tarifa cobrada pelo pacote de serviços.’ 

(PINHEIRO, Armando Castelar e SADDI, Jairo. Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2005, p. 279). 
241 PINHEIRO, Armando Castelar e SADDI, Jairo. Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2005, p. 278. 
242 Grajek e Röller vão além. Para os autores, a razão para a regulação do acesso nas indústrias de rede é 

intensificar a competição para promover a eficiência e desenvolvimento do bem-estar social: “The 

rationale for access regulation in network industries is to intensify competition in order to promote 

efficiency and thereby enhance social welfare.” (GRAJEK, Michał. RÖLLER, Lars-Hendrik. “Regulation 

and Investment in Network Industries: Evidence from European Telecoms.” The Journal of Law & 

Economics, vol. 55, no. 1, 2012, pp. 189–216. Disponível em www.jstor.org/stable/10.1086/661196. 

Acesso em 15 de outubro de 2019).  
243 PINHEIRO, Armando Castelar e SADDI, Jairo. Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2005, p. 278. 

http://www.jstor.org/stable/10.1086/661196
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A tarifa de uso da rede cobrada pelo monopolista de seus concorrentes no 

segmento competitivo não pode ser mais alta do que o valor que o monopolista cobra de 

si mesmo implicitamente e a qualidade e a facilidade de acesso não podem ser piores do 

que para si mesmo.244 Os agentes não monopolistas também devem ter acesso a 

informações sobre os usuários, “pois a indisponibilidade de informações dificulta a 

briga pelo consumidor e pode inviabilizar a realização de projetos, ou levar a erros na 

sua concepção.” 245 

Como há assimetria de informação entre o monopolista verticalizado e o próprio 

regulador, a simetria de condições competitivas entre o monopolista verticalizado e 

outros agentes se mostra difícil de alcançar e, comumente, os concorrentes que não são 

verticalizados apresentam uma desvantagem competitiva. 246 

 No mercado em que o monopolista também é agente na atividade competitiva e, 

que por vezes, o monopolista é o agente dominante neste mercado, a regulação deve ser 

assimétrica para “contrabalançar algumas vantagens competitivas de que goza a 

incumbente por ter entrado primeiro no mercado, por haver custos de mudança entre 

fornecedores e pela força da inércia no comportamento dos consumidores.” 247 O 

regulador, nesse cenário, deve buscar regulação assimétrica para promover a 

concorrência. 248 

A regulação estrutural, como vantagem, elimina o incentivo do monopolista 

natural de negar ou diferenciar o acesso dado aos concorrentes no segmento 

competitivo, na medida em que quanto maior a competição e a atividade no segmento 

competitivo, maior será a demanda por seus serviços no segmento monopolista. 249,250 

Outra vantagem na regulação estrutural é que a contabilidade do monopolista 

fica mais transparente, uma vez que, quando atua em todas as atividades haveria a 

facilidade de transferência de custos entre os segmentos nos quais atua, podendo inflar 

 
244 PINHEIRO, Armando Castelar e SADDI, Jairo. Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2005, p. 278. 
245 Idem. 
246 Idem. 
247 Idem, p. 279. 
248 Nesse sentido, Pinheiro e Saddi: 

“Neste caso, o regulador deve não apenas defender, mas também promover ativamente a competição, com 

o recurso à regulação assimétrica. No setor de telecomunicações brasileiro, essa é uma prática comum. 

Ela está por trás da diferença entre o regime de concessão de serviços públicos, que impõe uma série de 

obrigações ao concessionário, e o regime de autorização, em que a empresa tem maior liberdade de 

atuação, inclusive quanto à fixação de suas tarifas.” (PINHEIRO, Armando Castelar e SADDI, Jairo. 

Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, p. 279). 
249 Idem. 
250 OCDE, Structural Separation in Regulated Industries, Report by the Secretariat, DAFFE/CLP, 2001. 
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as tarifas da atividade em que é monopolista e facilitar condutas anticoncorrenciais 

como preços predatórios e price squeezing na atividade exercida no segmento 

competitivo. 251 

Todavia, a solução estrutural também apresenta dificuldades. Dentre essas, está 

no fato de que nem toda infraestrutura essencial pode ser ofertada ou administrada por 

mais de um agente, há o risco de cartelização e os custos de transação associados à 

administração conjunta da infraestrutura poderão ser extremamente elevados.252 Em 

relação à propriedade pública, não haveria incentivos para assegurar uma operação 

eficiente253 e haveria, ainda, a possibilidade de utilização indevida com criação de 

cargos com finalidades político-partidárias e subsídios cruzados ineficientes, para 

manutenção de valores cobrados para a prestação do serviço artificialmente baixos.254 

Por força das dificuldades mencionadas para a solução ao compartilhamento de 

natureza estrutural, “o dever de compartilhamento por parte de um monopolista 

detentor da infraestrutura essencial costuma ser a solução comumente mais utilizada 

para se estabelecer concorrência nos mercados relacionados.”255 

 

2.7. Experiência estrangeira na regulação do setor de GNL 

 

Para tratar da regulação do GNL, devemos mencionar a regulação do setor de 

gás natural na qual a regulação do GNL se insere. Para o presente trabalho selecionamos 

as experiências estrangeiras da União Europeia e do Reino Unido. 

Conforme estudo da EPE, exemplos de países como o Reino Unido e diretivas 

da União Europeia possuem certas características em sua regulação que os tornam 

referência adequada para compararmos com a realidade brasileira e eventual transplante 

 
251 PINHEIRO, Armando Castelar e SADDI, Jairo. Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2005, p. 280. 
252 SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro. Regulação e concorrência – A atuação do CADE em setores de 

infraestrutura. São Paulo: Saraiva, 2013, pp. 191 e 192. 
253 Idem. 

No mesmo sentido: “As for the second branch, I offered reasons, which Shepherd characteristically 

ignores, for doubting that public ownership is a fetching alternative to regulation or laissez faire: Under 

public ownership there is no profit incentive to assure efficient operation; the discipline of the capital 

market is removed; there is no threat of corporate takeover; there is an affirmative danger of political 

influence; above all, there is the danger that a public enterprise would be intolerant of competition, even if 

changes in demand or cost made competition feasible.” (POSNER, Richard. Natural Monopoly and its 

Regulation: a reply. 22 Stanford Law Review 540, 1969, p. 544). 
254 SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro. Regulação e concorrência – A atuação do CADE em setores de 

infraestrutura. São Paulo: Saraiva, 2013, pp. 191 e 192 e STIGLITZ. Joseph e WALSH. Carl. Introdução 

à microeconomia. Rio de Janeiro: Campus, 2003, p. 227. 
255 Idem, p. 192. 
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de regulação. Por exemplo, as diretivas da União Europeia permitem a acomodação de 

particularidades regulatórias de cada Estado-Membro, o que seria semelhante à 

necessidade de harmonização das regulações entre os entes federativos no Brasil, nas 

esferas federal e estadual.  

Ainda em âmbito da União Europeia, assim como no Brasil, a indústria do gás 

de alguns Estados-Membros também passou por uma fase de monopólio estatal e 

posterior abertura do mercado. Por fim, análise das regulações específicas da União 

Europeia e do Reino Unido se justifica porque (i) a indústria de gás era baseada em 

monopólio estatal, em diversos Estados-Membros, e foi aberta à concorrência; (ii) os 

problemas vivenciados pela União Europeia com os Estados-Membros se assemelham 

com a dificuldade de harmonização dos marcos regulatórios federal e estaduais no 

Brasil; (iv) especificamente sobre o Reino Unido, a oferta de gás natural é 

predominantemente off shore, como é no Brasil.256  

Além disso, o Brasil, assim como no Reino Unido, saiu de um modelo estatal, 

monopolista e monopsônico controlado pela Petrobras e está em movimento de abertura 

do mercado, sendo relevante a análise da sua regulação nesse setor. Além disso, o 

modelo de autorregulação regulada adotado pelos agentes no mercado brasileiro, 

 
256 Conforme estudo da EPE, os países escolhidos e a União Europeia possuem certas características que 

os toram referência adequada para compararmos com a realidade brasileira e eventual transplante de 

regulação: 

“A experiência europeia tem algumas características que a tornam uma referência mais adequada para 

derivar lições para o Brasil: i) há um arcabouço geral de diretivas da Comunidade Europeia que permite 

acomodar as particularidades regulatórias e de mercado de cada país-membro, o que permite analogias 

para a harmonização dos marcos regulatórios federal e estaduais no Brasil; ii) como no caso brasileiro, 

diversos países membro tiveram formação da indústria que passaram por fases de monopólio estatal e de, 

posterior, abertura de mercado e promoção de competição; e, iii) Há países-membros, como o Reino 

Unido e a Noruega, cuja predominância de oferta doméstica de gás natural é off-shore. A experiência dos 

EUA, ainda que também tenha sido visitada, é mais difícil de derivar lições para o Brasil em função de 

marcadas diferenças de formação da indústria do gás natural e de características típicas do mercado norte-

americano (história de organização industrial com diversos players desde a origem, predominância de 

oferta doméstica de gás natural on-shore, doutrina fundiária da propriedade dos recursos naturais do 

subsolo, etc.).” (ANP, EPE, MME. Gás para Crescer - Anexo 3 - Compartilhamento de Infraestruturas 

Essenciais. 2016. Disponível em 

http://www.mme.gov.br/documents/10584/4033411/3.G%C3%A1s+para+Crescer_Compartilhamento_In

fraestruturas_Essenciais.pdf/b8b03463-81a4-4c25-bcfe-599d99658eb1. Acesso em 25 de maio de 2019). 
256 Ressaltamos que estamos cientes de que há questões técnicas a serem superadas nesse tipo de 

compartilhamento. Como verificado durante o Gás Para Crescer: “Para a construção de gasodutos e 

unidades de processamento de gás natural, um projeto é realizado levando-se em consideração a 

expectativa de composição do gás a ser transportado e/ou processado. Caso o gás natural do terceiro seja 

significativamente diferente do utilizado no projeto, desafios técnicos devem ser superados para viabilizar 

a operação.” (ANP, EPE, MME. Gás para Crescer - Anexo 3 - Compartilhamento de Infraestruturas 

Essenciais. 2016. Disponível em 

http://www.mme.gov.br/documents/10584/4033411/3.G%C3%A1s+para+Crescer_Compartilhamento_In

fraestruturas_Essenciais.pdf/b8b03463-81a4-4c25-bcfe-599d99658eb1. Acesso em 25de maio de 2019). 

Todavia, no processo de negociação de acesso, como será feita e a distribuição dos custos de adequação 

da infraestrutura do terminal para o recebimento do gás natural de terceiro. 

http://www.mme.gov.br/documents/10584/4033411/3.G%C3%A1s+para+Crescer_Compartilhamento_Infraestruturas_Essenciais.pdf/b8b03463-81a4-4c25-bcfe-599d99658eb1
http://www.mme.gov.br/documents/10584/4033411/3.G%C3%A1s+para+Crescer_Compartilhamento_Infraestruturas_Essenciais.pdf/b8b03463-81a4-4c25-bcfe-599d99658eb1
http://www.mme.gov.br/documents/10584/4033411/3.G%C3%A1s+para+Crescer_Compartilhamento_Infraestruturas_Essenciais.pdf/b8b03463-81a4-4c25-bcfe-599d99658eb1
http://www.mme.gov.br/documents/10584/4033411/3.G%C3%A1s+para+Crescer_Compartilhamento_Infraestruturas_Essenciais.pdf/b8b03463-81a4-4c25-bcfe-599d99658eb1


 82 

conforme se verifica do Caderno do IBP para compartilhamento de UPGN, é inspirado 

no modelo do Reino Unido. 

 

2.7.1. União Europeia 

 

Nos países da Europa, na década de 1990, a maior parte dos mercados nacionais 

de energia elétrica e de gás natural eram ainda objeto de monopólio, assim como no 

Brasil. As primeiras diretivas de liberalização gradativa do mercado surgiram nesse 

cenário, no âmbito do Primeiro Pacote da Energia, em que as primeiras diretivas de 

liberalização foram adotadas em 1996, referente a energia elétrica, e 1998, referente a 

gás natural, com prazos para transposição para os ordenamentos jurídicos dos Estados-

Membros até 1998 e 2000, respectivamente.257 As Diretivas que fazem parte do 

Primeiro Pacote da Energia são Diretiva 96/92/CE e Diretiva 98/30/CE. 

A Diretiva 96/92/CE estabelece as regras comuns para o mercado interno de 

energia elétrica, buscando garantir a criação progressiva do mercado interno de energia 

elétrica e a separação contábil e jurídica das atividades (unbundling).258 A Diretiva 

98/30/CE estabeleceu regras comuns para o mercado interno de gás natural e aspectos 

gerais de regulação para este setor, objetivando a implementação de um mercado 

comum competitivo e assegurar o abastecimento interno. Um dos principais pontos era 

abolir os monopólios públicos. Buscava-se (i) a instauração de mercado interno do gás 

natural de forma “progressiva, de modo a permitir a adaptação flexível e ordenada da 

indústria ao seu novo contexto e a atender à diversidade de estruturas de mercado dos 

Estados-membros”;259 e (ii) evitar “abusos de posição dominante e comportamentos 

predatórios”.260 

 
257 GOUARDÈRES, Frédéric. Mercado Interno da Energia. Fichas Técnicas sobre a União Europeia, 

Parlamento Europeu. Maio de 2019. Disponível em 

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_2.1.9.pdf. Acesso em 7 de outubro de 2019. 
258 Nesse sentido, cumpre transcrever parte dos considerandos da Diretiva 96/92/CE: 

(30) Considerando que, a fim de garantir a transparência e a não discriminação, as operações de 

transporte das empresas verticalmente integradas devem ser geridas independentemente das outras 

actividades;  

(31) Considerando que a actividade de comprador único deve ser gerida separadamente das actividades de 

produção e distribuição das empresas verticalmente integradas; que há que limitar o fluxo de informação 

entre as actividades de comprador único e as de produção e distribuição; 

(32) Considerando que a contabilidade de todas as empresas de electricidade integradas deve ser 

caracterizada pela máxima transparência, em especial para efeitos de identificação de possíveis abusos de 

posição dominante, tais como tarifas anormalmente elevadas ou reduzidas, ou práticas discriminatórias 

relacionadas com prestações equivalentes; que, para o efeito, a contabilidade de cada actividade deve ser 

separada;” 
259 Considerando 7 da Diretiva 98/30/CE: 

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_2.1.9.pdf
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Em 2003, foi adotado o Segundo Pacote da Energia (Diretivas 2003/54/CE e 

2003/55/CE) com prazo para a transposição para os ordenamentos dos Estados-

Membros até 2004, e algumas disposições até 2007. Os consumidores industriais e 

domésticos passaram a poder escolher os seus fornecedores de gás e energia elétrica a 

partir de uma gama de agentes.261 

As Diretivas 2003/54/CE e 2003/55/CE permitiram a entrada de novos 

fornecedores de gás natural e energia elétrica nos mercados dos Estados-Membros e, 

ainda, a possibilidade de os consumidores escolherem os seus fornecedores de gás 

natural e de energia elétrica.262 

 
“(7) Considerando que a concretização do mercado interno do gás natural deve ser progressiva, de modo a 

permitir a adaptação flexível e ordenada da indústria ao seu novo contexto e a atender à diversidade de 

estruturas de mercado dos Estados- -membros;” 
260 Considerando 28 da Diretiva 98/30/CE: 

“(28) Considerando que devem ser evitados quaisquer abusos de posição dominante e comportamentos 

predatórios;” 
261 GOUARDÈRES, Frédéric. Mercado Interno da Energia. Fichas Técnicas sobre a União Europeia, 

Parlamento Europeu. Maio de 2019. Disponível em 

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_2.1.9.pdf. Acesso em 7 de outubro de 2019. 
262 Nesse sentido: 

a) Artigos 1º e 21.º da Diretiva 2003/54/CE: 

“Artigo 1º. Âmbito de aplicação A presente directiva estabelece regras comuns para a produção, 

transporte, distribuição e fornecimento de electricidade. Define as normas relativas à organização e ao 

funcionamento do sector da electricidade e ao acesso ao mercado, bem como os critérios e mecanismos 

aplicáveis aos concursos, à concessão de autorizações e à exploração das redes.” 

“Artigo 21.o Abertura dos mercados e reciprocidade 1. Os Estados-Membros devem garantir que os 

clientes elegíveis sejam: a) Até 1 de Julho de 2004, os clientes elegíveis referidos nos n.os 1a3 do artigo 

19.o da Directiva 96/92/CE. Os Estados-Membros devem publicar os critérios de definição destes clientes 

elegíveis até 31 de Janeiro de cada ano; b) A partir de 1 de Julho de 2004, o mais tardar, todos os clientes 

não domésticos; c) A partir de 1 de Julho de 2007, todos os clientes. 2. A fim de evitar desequilíbrios na 

abertura dos mercados da electricidade: a) Os contratos de fornecimento de electricidade celebrados com 

um cliente elegível da rede de outro Estado-Membro não devem ser proibidos se o cliente for considerado 

elegível em ambas as redes; b) Nos casos em que as transacções referidas na alínea a) sejam recusadas 

pelo facto do cliente só ser elegível numa das redes, a Comissão pode, tendo em conta a situação do 

mercado e o interesse comum, obrigar a parte que recusa o pedido a executar o fornecimento solicitado, a 

pedido do Estado-Membro em que o cliente elegível se encontra estabelecido.” 

b) Artigos 1º e 23º da Diretiva 2003/55/CE: 

“Artigo 1º 

1. A presente directiva estabelece regras comuns para o transporte, distribuição, fornecimento e 

armazenamento de gás natural. Define as normas relativas à organização e ao funcionamento do sector do 

gás natural e ao acesso ao mercado, bem como os critérios e mecanismos aplicáveis à concessão de 

autorizações de transporte, distribuição, fornecimento e armazenamento de gás natural e à exploração das 

redes. 2. As regras estabelecidas na presente directiva para o gás natural, incluindo o gás natural liquefeito 

(GNL), são igualmente aplicáveis ao biogás e ao gás proveniente da biomassa ou a outros tipos de gás, na 

medida em que esses gases possam ser, do ponto de vista técnico e de segurança, injectados e 

transportados na rede de gás natural.” 

“Artigo 23.o Abertura dos mercados e reciprocidade 1. Os Estados-Membros devem garantir que os 

clientes elegíveis sejam: a) Até 1 de Julho de 2004, os clientes elegíveis referidos no artigo 18.o da 

Directiva 98/30/CE. Os Estados-Membros devem publicar os critérios de definição destes clientes 

elegíveis até 31 de Janeiro de cada ano; b) A partir de 1 de Julho de 2004, o mais tardar, todos os clientes 

não domésticos; c) A partir de 1 de Julho de 2007, todos os clientes.” 

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_2.1.9.pdf
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De acordo com ambas as Diretivas, para existir uma concorrência eficaz é 

necessário um acesso à rede não discriminatório, transparente e a preços justos.263 Para 

tanto, trazem também a separação das atividades de distribuição e transporte quando 

existirem empresas verticalmente integradas264. 

O Terceiro Pacote da Energia foi aprovado em abril de 2009 e concluiu a 

proposta de desverticalização obrigatória nos setores de energia elétrica e gás natural, 

determinando a separação de propriedade entre os segmentos de produção e transporte 

para ampliar a concorrência. A separação jurídica e contábil prevista até então se 

mostrava insuficiente para aumentar a concorrência nos mercados de energia e gás 

natural. Apesar de a proposta inicial prever a separação total, a proposta final aprovada 

pelo Parlamento acabou permitindo que as atividades de produção e transporte 

pertencessem à mesma empresa, com restrições regulatórias para garantir a 

independência do segmento de transporte. Como objetivos do Terceiro Pacote da 

Energia estão (i) eliminar o risco de conflitos de interesses e comportamentos 

discriminatórios na operação da rede;(ii) promover investimentos na infraestrutura de 

 
263 Nesse sentido: 

a) Considerando 6 da Diretiva 2003/54/CE: 

“(6) Uma concorrência eficaz implica um acesso à rede não discriminatório, transparente e a preços 

justos.” 

b) Considerando 7 da Diretiva 2003/55/CE: 

“(7) Uma concorrência eficaz implica um acesso à rede não discriminatório, transparente e a preços 

justos.” 
264 Nesse sentido: 

a) Considerando 8 da Diretiva 2003/54/CE: 

(8) Para assegurar um acesso eficiente e não discriminatório às redes é conveniente que as redes de 

distribuição e de transporte sejam exploradas por entidades juridicamente separadas nos casos em que 

existam empresas verticalmente integradas. A Comissão deverá avaliar medidas de efeito equivalente, 

desenvolvidas pelos Estados-Membros para realizar o objectivo da presente exigência, e, sempre que 

adequado, apresentar propostas de alteração da presente directiva. É também conveniente que os 

operadores das redes de transporte e de distribuição tenham o direito efectivo de tomar decisões no 

tocante aos activos necessários para manter, explorar e desenvolver as redes, se os activos em questão 

forem propriedade de empresas verticalmente integradas e forem por elas explorados. É necessário que a 

independência dos operadores da rede de distribuição e dos operadores da rede de transporte possa ser 

garantida, especialmente, no que diz respeito aos interesses da produção e do fornecimento. Há, pois, que 

criar estruturas independentes de gestão entre os operadores da rede de distribuição, os operadores da rede 

de transporte e as empresas de produção/ /fornecimento. É todavia importante distinguir entre essa 

separação jurídica e a separação da propriedade. A separação jurídica não implica uma mudança de 

propriedade dos bens e nada impede a aplicação de condições de emprego semelhantes ou iguais em toda 

a empresa verticalmente integrada. Contudo, deverá assegurar-se a existência de um processo de tomada 

de decisões não discriminatório mediante medidas de organização em matéria de independência dos 

responsáveis pelas decisões.” 

b) Considerando 10 da Diretiva 2003/55/CE: 

(10) Para assegurar um acesso eficiente e não discriminatório às redes é conveniente que as redes de 

transporte e de distribuição sejam exploradas por entidades juridicamente separadas nos casos em que 

existam empresas verticalmente integradas. A Comissão deverá avaliar medidas de efeito equivalente, 

desenvolvidas pelos Estados-Membros para realizar o objectivo da presente exigência, e, sempre que 

adequado, apresentar propostas de alteração da presente directiva. 
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rede de forma não discriminatória; (iii) assegurar acesso à rede para novos operadores 

em termos justos; e (iv) assegurar maior transparência ao mercado. 

As medidas anteriormente adotadas pela União Europeia, nos Primeiro e 

Segundo Pacotes da Energia, especificamente em relação ao gás natural (Diretiva 

98/30/CE de 1998 e Diretiva 2003/55/CE de 2003), apesar de buscarem a implantação 

do livre acesso às redes de transporte e trazerem a exigência de independência jurídica 

dos operadores das redes de transporte em relação aos agentes dos demais segmentos da 

cadeia, não se mostraram eficazes para que os transportadores adotassem estratégias 

independentes de suas empresas controladas atuantes em outros segmentos da atividade 

verticalizada. 

O Terceiro Pacote da Energia foi elaborado após balanço feito pela Comissão 

Europeia, em 2007, da efetividade das diretivas de 2003 do Segundo Pacote da 

Energia.265 De acordo com as análises da Comissão Europeia, (i) os preços regulados 

impedem a entrada de novos operadores no mercado; (ii) a separação insuficiente dos 

operadores de redes de transporte e de distribuição, não podendo, dessa forma, garantir 

a sua independência; (iii) o acesso discriminatório de terceiros à rede, em particular no 

que respeita ao acesso preferencial concedido a operadores históricos decorrente de 

contratos históricos a longo prazo; (iv) competências insuficientes das entidades 

reguladoras; (v) a falta de envio de informações à Comissão Europeia sobre as 

obrigações de serviço público, especialmente no que diz respeito às tarifas de 

abastecimento reguladas; (v) a indicação insuficiente da origem da energia elétrica, que 

é um elemento essencial especialmente para a promoção das energias renováveis.266 

As normas estabelecidas no Primeiro e Segundo Pacotes da Energia foram vistas 

como insuficientes para alcançar um mercado interno eficiente, principalmente em 

relação à separação entre os operadores das redes de transporte e os operadores das 

redes de distribuição. A Comissão constatou que um operador da rede de transporte que 

fizesse parte de um mesmo grupo atuante nas atividades verticalmente integradas 

acabaria atuando em favor das empresas do mesmo grupo. Assim, concluiu que a 

separação seria efetiva apenas com a separação patrimonial. 267  

 
265 COMISSÃO EUROPEIA, Perspectivas para o Mercado Interno do Gás e da Eletricidade, 2006/2007. 

Disponível em https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2006/PT/1-2006-841-PT-F1-1.Pdf. Acesso 

em 8 de outubro de 2019. 
266 Idem. 
267 “Intrinsecamente, a separação jurídica não elimina o conflito de interesses decorrente da integração 

vertical, com o risco de as redes serem vistas como activos estratégicos que servem o interesse comercial 

da entidade integrada e não o interesse global dos clientes da rede. Os dados recolhidos no inquérito por 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2006/PT/1-2006-841-PT-F1-1.Pdf
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Após a referida análise, o Terceiro Pacote da Energia foi editado objetivando (i) 

o aumento efetivo da concorrência com a separação e independência total da atividade 

de transporte das demais atividades da cadeia do gás natural;(ii) a implementação de 

uma regulação eficaz; (iii) o incentivo ao investimento em benefício dos consumidores 

como fornecimento seguro, competitivo e sustentável de gás natural e energia elétrica 

na União Europeia. 

Fazem parte do Terceiro Pacote da Energia as Diretivas 2009/72/CE (estabelece 

regras comuns para o mercado interno da eletricidade e revoga a Diretiva 2003/54/CE) e 

2009/73/CE (estabelece regras comuns para o mercado interno do gás natural e revoga a 

Diretiva 2003/55/CE) e os Regulamentos 713 (institui a Agência de Cooperação dos 

Reguladores de Energia), 714 (trata das condições de acesso à rede para o comércio 

transfronteiriço de eletricidade) e 715 (relativo às condições de acesso às redes de 

transporte de gás natural). O Terceiro Pacote da Energia trouxe ainda a criação de uma 

agência reguladora central para a promoção do mercado interno de energia na União 

Europeia e criou uma instituição responsável pela definição dos códigos de rede.268 

Acerca da regulação mais eficaz, como consta nos considerandos de ambas as diretivas, 

um dos seus propósitos é assegurar uma supervisão mais eficaz por reguladores 

 
sectores e nas análises por país mostram que essa situação cria, em alguns casos, os problemas a seguir 

indicados.  

Em primeiro lugar, não pode ser garantido o acesso não-discriminatório à informação. Os obstáculos à 

informação criados ao abrigo das actuais regras de separação não podem garantir que os operadores de 

redes de transporte não divulguem informações sensíveis sobre o mercado às empresas de produção ou 

fornecimento da empresa integrada.  

Em segundo lugar, as actuais regras de separação não eliminam os incentivos à discriminação 

relativamente ao acesso de terceiros. Os operadores históricos que são proprietários das redes podem, por 

conseguinte, utilizar os activos da rede para dificultar a entrada de concorrentes. Entre as condições de 

acesso discriminatórias contam-se a ligação de novas centrais eléctricas para os novos operadores, a 

desigualdade no acesso à capacidade da rede (açambarcamentos), a manutenção de zonas de 

compensação artificialmente pequenas ou a não disponibilização de capacidades não utilizadas. 

Em terceiro lugar, verifica-se uma distorção dos incentivos ao investimento. Os operadores de rede 

verticalmente integrados não têm incentivos para desenvolver a rede no interesse geral do mercado com a 

consequência de facilitar a entrada de novos operadores a nível da produção ou do fornecimento. Há 

indícios consideráveis de que as decisões de investimento de empresas verticalmente integradas são 

condicionadas pelas necessidades das filiais de aprovisionamento. Essas empresas parecem especialmente 

pouco dispostas a aumentar, por exemplo, a capacidade de importação de gás num processo aberto, o que, 

em alguns casos, resultou em problemas de segurança do aprovisionamento. O mesmo se aplica, em 

alguns casos, à disponibilidade de capacidade de conexão para nova produção. 

A Comissão examinou atentamente a questão da separação e concluiu que apenas disposições fortes em 

matéria de separação poderiam oferecer os incentivos correctos aos operadores de redes para explorarem 

e desenvolverem a rede no interesse de todos os utilizadores.” (COMISSÃO EUROPEIA, Perspectivas 

para o Mercado Interno do Gás e da Eletricidade, p. 6. Disponível em 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2006/PT/1-2006-841-PT-F1-1.Pdf. Acesso em 8 de 

outubro de 2019). 
268 Em relação ao código de rede, este foi oficialmente instituído pelo Regulamento 312/2014/CE. O 

regulamento define as regras de compensação entre os operadores das redes de transporte, como 

encargos, responsabilidades, nomeação e pagamentos. 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2006/PT/1-2006-841-PT-F1-1.Pdf
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nacionais independentes, para fortalecer e harmonizar as competências e a 

independência dos reguladores nacionais e permitir um acesso eficaz e não 

discriminatório às redes de transporte.269270 

Na Diretiva 2009/73/CE, especificamente em relação ao gás natural, foi 

estabelecido que os Estados-Membros devem adotar um entre três modelos diferentes 

de desverticalização da atividade de transporte: (i) separação completa de propriedade; 

(ii) operador de transporte independente; ou (iii) operador do sistema independente.271  

Em linhas gerais, a separação completa de propriedade consiste na limitação à 

participação cruzada entre as empresas responsáveis pelas atividades de produção, 

comercialização e transporte. Ainda que sejam permitidas participações minoritárias 

entre essas, há regras rígidas para controle.272  

No modelo de operador de transporte independente, a empresa pode se manter 

verticalmente integrada, desde que siga uma série de normas para assegurar a 

independência de gestão e de operação, como a separação legal ou jurídica entre as 

empresas, a imposição de fortes restrições à indicação de administradores e a criação de 

um conselho para decisões que possam criar significativo impacto financeiro, além de 

proibição de compartilhamento de sistemas, equipamentos e instalações com qualquer 

parte da empresa verticalmente integrada, ou mesmo da marca ou identidade 

empresarial, bem como recorrer aos mesmos consultores ou fornecedores de sistemas e 

equipamentos informáticos.  

Já o modelo de operador do sistema independente, a propriedade dos ativos de 

transporte permanece com a empresa verticalmente integrada e a gestão desses ativos e 

a operação do sistema são realizadas por um operador independente.273 

De acordo com o artigo 9 das Diretivas 2009/72/CE274 e 2009/73/CE275, os 

Estados-Membros devem assegurar quatro condições relativas aos operadores das redes 

 
269 Nesse sentido, a Diretiva 2003/55/CE havia imposto aos Estados-Membros a criação de reguladores 

com competências específicas, mas não se mostro eficaz, uma vez que a eficácia da regulação está 

condicionada independência dos reguladores em relação ao governo e por insuficiência de competências e 

poderes, o que não ocorreu (conforme Considerando 33 da Diretiva 2009/72/CE e 29 da Diretiva 

2009/73/CE. 
270 As especificações sobre os órgãos reguladores estão previstas no artigo 35 da Diretiva 2009/72/CE e 

no artigo 40 da Diretiva 2009/73/CE. Não vamos nos alongar no tema por não ser o escopo do presente 

trabalho. 
271 MME. ANP. EPE. Gás Para Crescer. Anexo 6. Gestão independente integrada do sistema de transporte 

de gás natural. 
272 Idem. 
273 Idem. 
274 Capítulo  IV (Exploração da Rede de Transporte), Artigo  9, da Diretiva 2009/72/CE, “Separação entre 

as redes de transporte e os operadores das redes de transporte”. 
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de transporte e transmissão (para gás natural e energia elétrica). Primeiro, cada empresa 

proprietária de uma rede de transporte deve atuar como operador da rede de transporte, 

ou seja, essa mesma empresa é responsável pela garantia do acesso não discriminatório 

de terceiros à sua rede, pelo recebimento dos pagamentos devidos pela utilização da 

rede e além de ser responsável por manter e desenvolver a rede.276  

Segundo, a mesma pessoa ou pessoas não pode(m) ser autorizada(s) a (i) direta 

ou indiretamente, exercer controle sobre uma empresa que exerça uma das atividades 

entre a produção ou a comercialização nem, direta ou indiretamente, exercer controle ou 

direitos sobre um operador da rede de transporte ou uma rede de transporte; ou (ii) 

direta ou indiretamente, exercer controle sobre um operador da rede de transporte ou 

uma rede de transporte nem, direta ou indiretamente, exercer controle ou direitos sobre 

uma empresa que exerça uma das atividades de entre a produção ou a comercialização.  

Terceiro, a mesma pessoa ou as mesmas pessoas não podem ser autorizadas a 

designar membros do órgão de administração ou de fiscalização ou dos órgãos que 

representam legalmente a empresa, de um operador de rede de transporte ou de uma 

rede de transporte, nem, direta ou indiretamente, exercer controle ou direitos sobre uma 

empresa que exerça qualquer das atividades de produção ou comercialização.  

Quarto, a mesma pessoa não pode ser autorizada a ser membro do órgão de 

administração ou de fiscalização ou dos órgãos que representam legalmente a empresa, 

 
275 Capítulo III (Transporte, Armazenamento e GNL), Artigo 9 da Diretiva 2009/73/CE, “Separação entre 

as redes de transporte e os operadores das redes de transporte". 
276 Nesse sentido, é o trecho de relatório da Comissão Europeia transcrito abaixo: 

“Article 9(1) Electricity and Gas Directives define ownership unbundling. The requirements of paragraph 

1(a) to 1(d) are cumulative. Paragraph 2 defines the concept of rights as referred to in paragraph 1(b) and 

1(c). 

Under paragraph 1(a), each undertaking which owns a transmission system is required to act as a TSO. 

Compliance with ownership unbundling means that the undertaking which is the owner of the 

transmission system also acts as the TSO, and is as a consequence responsible among other things for 

granting and managing third-party access on a non-discriminatory basis to system users, collecting access 

charges, congestion charges, and payments under the inter-TSO compensation mechanism, and 

maintaining and developing the network system. As regards investments, the owner of the transmission 

system is responsible for ensuring the long-term ability of the system to meet reasonable demand through 

investment planning. Under Article 9(1)(b)(i) Electricity and Gas Directives, the same person is not 

entitled to exercise control over an undertaking performing any of the functions of production or supply , 

and to exercise control or exercise any right over a TSO or a transmission system. Paragraph 1(b)(ii) 

provides for the same rule but covers the alternative situation of a person exercising control over a TSO, 

and exercising control or any right over an undertaking performing any of the functions of production or 

supply.” (EUROPEAN COMMISSION, The Unbundling Regime, Bruxelas, 2010, p. 7-8.Disponível em 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2010_01_21_the_unbundling_regime.pdf. Acesso 

em 9 de outubro de 2019). 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2010_01_21_the_unbundling_regime.pdf
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simultaneamente de uma empresa que exerça uma das atividades de produção ou de 

comercialização e de um operador de rede de transporte ou de uma rede de transporte.277 

Em relação ao regime de separação dos operadores das redes de distribuição, o 

Terceiro Pacote da Energia não trouxe alterações substanciais. Não há obrigação de 

separação patrimonial em relação à empresa verticalmente integrada, desde que os 

requisitos de independência exigidos sejam respeitados. Nesse passo, deve haver uma 

independência efetiva referente à tomada de decisões face a outras empresas do mesmo 

grupo, sendo proibida qualquer forma de discriminação entre agentes que utilizem a 

rede, em especial a favor das empresas do grupo.278  

Uma alteração é a previsão, no artigo 26, item 3, de ambas as Diretivas 

2009/72/CE e 2009/73/CE, de que os operadores de rede de distribuição, tanto de 

energia elétrica quanto de gás natural, quanto parte de uma empresa verticalmente 

integrada, não podem tirar proveito dessa integração e, ainda os operadores de redes de 

distribuição verticalmente integrados não devem criar qualquer confusão acerca da 

identidade distinta do ramo de abastecimento da empresa verticalmente integrada nas 

suas comunicações e imagens de marca.  

As Diretivas 2009/72/CE e 2009/73/CE, em seus artigos 4º e 5º, 

respectivamente, ainda trataram da proteção aos direitos dos consumidores, 

especificamente em relação às obrigações de prestação de serviço público, atribuindo 

relevância à segurança no abastecimento.279 

Especificamente em relação ao gás natural, o Terceiro Pacote da Energia buscou 

regular o acesso de terceiros a locais de armazenamento de gás e a instalações de GNL, 

e definir regras relativamente à transparência e à apresentação de relatórios regulares 

sobre as reservas de gás.  

O artigo 13 estabelece, entre outros aspectos, quatro funções dos operadores das 

redes de transporte, armazenamento e/ou GNL.  

Em primeiro lugar, o operador da rede de transporte, armazenamento e/ou GNL 

deve explorar, manter e desenvolver, em condições economicamente viáveis, 

instalações de transporte, de armazenamento e/ou de GNL seguras, confiáveis e 

 
277 De acordo com o artigo 17 de ambas Diretivas 2009/72/CE e 2009/73/CE, prevê uma alternativa à 

separação patrimonial, dispondo sobre a possibilidade de operador de transporte independente.  
278 CASTRO, Marta Marques. A Liberalização do Mercado Energético e o Papel das Entidades 

Reguladoras Dissertação para obtenção do grau de Mestre em Direito Público da Faculdade de Direito da 

Universidade Nova de Lisboa. Julho de 2014. Disponível em 

https://run.unl.pt/bitstream/10362/17409/1/Castro_2014.pdf. Acesso em 9 de outubro de 2019. 
279 Idem. 

https://run.unl.pt/bitstream/10362/17409/1/Castro_2014.pdf
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eficientes, para garantir um mercado aberto aos novos operadores, respeitando o 

ambiente, e executar as obrigações de serviço público com meios adequados.  

Em segundo lugar, o referido operador não deve discriminar usuários ou 

categorias de usuários da rede, em especial a favor das empresas suas coligadas.  

Em terceiro lugar, cabe ao operador facultar a todos os outros operadores de 

redes de transporte, de armazenamento, de GNL ou de distribuição informações 

suficientes para assegurar que o transporte e o armazenamento de gás natural possam 

ser realizados de forma compatível com uma exploração segura e eficiente da rede 

interligada.  

Em quarto lugar, cabe ao operador facultar aos usuários da rede as informações 

de que necessitem para um acesso eficiente à mesma.  

Outra alteração trazida pelas diretivas é a busca da promoção da solidariedade 

regional, requerendo aos Estados-Membros que cooperem entre si em caso de 

perturbações graves no fornecimento de gás, coordenando medidas de emergência 

nacionais e desenvolvendo as interligações.280  

A Diretiva define instalações de GNL como “um terminal utilizado para a 

liquefação de gás natural ou para a importação, descarga e regaseificação de GNL, 

incluindo os serviços auxiliares e as instalações de armazenamento temporário 

necessários para o processo de regaseificação e subsequente entrega à rede de 

transporte, mas excluindo as partes dos terminais de GNL utilizadas para o 

armazenamento”.  

De acordo com a Diretiva, o acesso a essas infraestruturas por terceiros deve ser 

regulado e a Diretiva ainda prevê regras relativas à transparência e à apresentação de 

relatórios regulares sobre as reservas de gás.  

Nesse sentido, de acordo com o artigo 32, os Estados-Membros devem garantir, 

não apenas um sistema de acesso de terceiros às redes de transporte e distribuição, mas 

também às instalações de GNL, com base “em tarifas publicadas, aplicáveis a todos os 

clientes elegíveis, incluindo as empresas de comercialização, e aplicadas objetivamente 

e sem discriminação aos utilizadores da rede.”  

Em relação aos dutos de escoamento, a Diretiva prevê a possibilidade de acesso 

negociado ou definição em regulação dos critérios de acesso com regulação pelos 

Estados-Membros, cabendo a cada Estado-Membro a decisão do modelo a ser adotado 

 
280 Artigo 6 da Diretiva 2009/73/CE. 
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internamente.281 Há previsão de acesso não discriminatório e, em caso de recusa de 

acesso, por falta de capacidade ou no caso de o acesso ao gasoduto de escoamento 

impedir o cumprimento de obrigações de serviço público que lhe tenham sido 

atribuídas, ou em caso de dificuldades econômicas sérias, pode haver recusa, desde que 

fundamentada.  

Todavia, os Estados-Membros podem tomar as medidas necessárias para 

assegurar que, em caso de recusa de acesso à rede por falta de capacidade ou falta de 

ligação, os proprietários dos gasodutos de escoamento efetuem os melhoramentos 

necessários, desde que que tal investimento seja economicamente viável e sempre que 

 
281 “Artigo  2º. Definições  

Para efeitos da presente diretiva, entende-se por: 

2. «Rede de gasodutos a montante», um gasoduto ou rede de gasodutos explorados e/ou construídos como 

parte de uma instalação de produção de petróleo ou de gás ou utilizados para transportar gás natural de 

uma ou mais dessas instalações para uma instalação de processamento, um terminal ou um terminal 

costeiro de descarga;” 

‘Artigo  34.o Acesso às redes de gasodutos a montante  

1. Os Estados-Membros devem tomar as medidas necessárias para assegurar que as empresas de gás 

natural e os clientes elegíveis, onde quer que se encontrem, possam aceder às redes de gasodutos a 

montante, incluindo as instalações que prestam serviços técnicos relacionados com tal acesso, nos termos 

do presente artigo, exceto às partes dessas redes e instalações que sejam utilizadas para operações de 

produção local nos campos onde o gás é produzido. Essas medidas devem ser comunicadas à Comissão 

nos termos do disposto no artigo 54º. 

2. O acesso a que se refere o nº. 1 deve ser permitido em condições determinadas por cada Estado-

Membro de acordo com os instrumentos relevantes. Os Estados-Membros devem pautar-se pelos 

objetivos de um acesso justo e aberto, tendo em vista a realização de um mercado competitivo do gás 

natural e evitando abusos resultantes de uma posição dominante tendo em conta a segurança e a 

regularidade nos fornecimentos, as capacidades existentes ou que possam ser razoavelmente 

disponibilizadas e a proteção do ambiente. Pode ser tido em consideração o seguinte: 

a) O imperativo de recusar o acesso quando houver incompatibilidade de especificações técnicas que não 

possa ser razoavelmente ultrapassada;  

b) A necessidade de evitar dificuldades que não possam ser razoavelmente ultrapassadas e sejam 

susceptíveis de prejudicar a produção eficaz, atual e futura, de hidrocarbonetos, incluindo os que são 

produzidos em campos de viabilidade económica marginal;  

c) A necessidade de respeitar as necessidades básicas devidamente comprovadas do proprietário ou 

operador da rede de gasodutos a montante para o transporte e transformação de gás e os interesses de 

todos os utilizadores da rede de gasodutos a montante ou instalações de transformação ou manipulação 

relevantes que possam ser afetados; e  

d) A necessidade de aplicar as suas disposições legislativas e administrativas, de acordo com o direito 

comunitário, para a concessão da autorização de produção ou desenvolvimento a montante.  

3. Os Estados-Membros devem garantir o estabelecimento de acordos para a resolução de litígios, 

incluindo uma autoridade independente das partes com acesso a todas as informações existentes, por 

forma a permitir a rápida resolução de litígios relacionados com o acesso a redes de gasodutos a 

montante, tendo em conta os critérios definidos no nº. 2 e o número de partes eventualmente envolvidas 

nas negociações do acesso a essas redes.  

4. Em caso de litígio transfronteiriço, são aplicadas as regras de resolução de litígios em vigor no Estado-

Membro sob cuja jurisdição se encontra a rede de gasodutos a montante que recuse o acesso a essa 

mesma rede. Se, no caso de litígios transfronteiriços, a rede estiver abrangida pela jurisdição de mais do 

que um Estado-Membro, os Estados-Membros em causa procedem a consultas com vista a assegurar a 

aplicação coerente do disposto na presente diretiva.” 
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um potencial cliente esteja interessado em pagar por isso.282 Em relação às tarifas de 

acesso ao gasoduto de escoamento, essas serão reguladas. 

Por fim, em relação a novas infraestruturas importantes do setor do gás, como as 

interligações, instalações de GNL e instalações de armazenamento, o artigo 36 prevê a 

possibilidade de isenção do acesso, a ser solicitado e analisado pela autoridade 

reguladora, por período determinado, desde que as seguintes condições sejam 

cumpridas: 

 
“a) O investimento deve promover a concorrência no fornecimento de gás e 

aumentar a segurança do abastecimento;  

b) O nível de risco associado ao investimento é de tal ordem que não haveria 

investimento se não fosse concedida a derrogação;  

c) A infraestrutura deve ser propriedade de uma pessoa singular ou coletiva 

separada, pelo menos em termos de forma jurídica, dos operadores em cujas 

redes a referida infraestrutura será construída;  

d) Têm de ser cobradas taxas de utilização aos utilizadores dessa 

infraestrutura; e  

e) A derrogação não prejudica a concorrência nem o bom funcionamento do 

mercado interno do gás natural ou o funcionamento eficiente do sistema 

regulado a que está ligada a infraestrutura.” 

 

Assim, com os três Pacotes da Energia, temos uma mudança no cenário do 

mercado de gás da União Europeia, que durante a década de 1990 experimentava, na 

maior parte dos Estados-membros como objeto de monopólio, passando para um 

mercado com diversos agentes e estimulando a concorrência.  

 

2.7.2. Reino Unido 

 

O setor de gás natural no Reino Unido se assemelha muito ao nosso. Viveram o 

monopólio estatal e, para abrir o mercado para atuação de novos agentes, realizaram a 

desverticalização da empresa original no setor (unbundling) e aplicaram a 

 
282 Artigo 35 da Diretiva 2009/73/CE: 

“Artigo  35. Recusa de acesso  

1. As empresas de gás natural podem recusar o acesso à rede por falta de capacidade, ou no caso de esse 

acesso à rede as impedir de cumprir as obrigações de serviço público referidas no nº. 2 do artigo 3.o que 

lhes tenham sido atribuídas, ou ainda devido a sérias dificuldades económicas e financeiras, no âmbito de 

contratos “take or pay”, tendo em conta os critérios e procedimentos previstos no artigo  48.o e a 

alternativa escolhida pelo Estado-Membro nos termos do nº. 1 do mesmo artigo. Esta recusa deve ser 

devidamente fundamentada.  

2. Os Estados-Membros podem tomar as medidas necessárias para assegurar que as empresas de gás 

natural que recusem o acesso à rede por falta de capacidade ou falta de ligação efetuem os melhoramentos 

necessários, na medida em que tal seja economicamente viável e sempre que um potencial cliente esteja 

interessado em pagar por isso. Os Estados-Membros devem tomar tais medidas se aplicarem o disposto 

no nº. 4 do artigo 4º.”  
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autorregulação para regular o acesso de terceiros a infraestruturas necessárias para a 

atuação no setor (como UPGN e gasoduto de escoamento). 

O setor é regulado por diversos órgãos do governo no Reino Unido. Os dois 

órgãos relevantes para o presente trabalho são a Oil and Gas Authority (OGA) e o 

Office of Gas and Electricity Markets (Ofgem). 

A OGA substituiu, a partir de 1º de abril de 2015, o Department for Energy and 

Climate Change (DECC) como a entidade responsável pelo licenciamento e regulação 

do setor upstream de petróleo e gás.283 Entre as suas competências estão: (i) conceder 

licenças que conferem direitos exclusivos de “procurar, perfurar e obter” petróleo, com 

definição da área e período da licença, de acordo com a Petroleum Act de 1998;284 (ii) 

solucionar disputas em relação ao acesso de terceiros à infraestrutura de petróleo 

upstream, conforme o Energy Act de 2011; e (iii) participar de reuniões com 

operadores, ter acesso a dados, atuar na resolução de disputas no setor e aplicar sanções, 

como multas de até £ 1 milhão, de acordo com o Energy Act de 2016. 

O Ofgem é responsável por regular o mercado de gás a jusante e, em particular, 

as redes de transporte e distribuição de gás. O Ofgem também desempenha um papel na 

aplicação do regime de acesso de terceiros que se aplica à infraestrutura de gás 

downstream. 

 

2.7.2.1. Do monopólio estatal à desverticalização da British Gas 

 

A indústria de gás no Reino Unido era estatal entre 1948 e 1986. Em seus 

primórdios, a indústria de gás era altamente fragmentada com 1.046 empresas com 

controle privado ou municipal, quando, em 1948, foi nacionalizada.285 O gás era 

produzido principalmente pela queima de carvão e utilizado localmente, pois os custos 

de transporte e distribuição de longa distância eram elevados.286 O Gas Act de 1948 

unificou essas empresas e as organizou em doze Conselhos Regionais sob o controle 

geral do Conselho de Gás. Nesse cenário, cada conselho local era responsável pela 

 
283 Conforme informações do sítio oficial da OGA: https://www.ogauthority.co.uk/. Acesso em 4 de 

novembro de 2019. 
284 De acordo com o Petroleum Act de 1998, todos os direitos aos recursos petrolíferos do Reino Unido 

são da Coroa e cabe à OGA conceder licenças para sua exploração e produção. 
285 ARMSTRONG, Mark. COWAN, Simon. VICKERS, John. Regulatory Reform: Economic Analysis 

and British Experience. Cambridge: MIT Press, 1994, p. 252. 
286 Idem. 

https://www.ogauthority.co.uk/
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produção e fornecimento de gás em sua região.287 O Conselho de Gás atuava como 

canal de comunicação com o governo e auxiliava a arrecadar recursos financeiros para 

os Conselhos Regionais.288 

Nas décadas de 1950 e 1960, de acordo com Armstrong, Cowan e Vickers, 

ocorreram três mudanças no setor de gás que facilitaram a reestruturação dessa 

indústria: (i) o aumento do preço do carvão que estimulou o desenvolvimento de 

tecnologias para produção de gás de destilados de petróleo leve; (ii) o GNL começou a 

ser importado, principalmente da Argélia; e (iii) principalmente, a descoberta de 

reservas de gás substanciais sob o Mar do Norte em 1965 levou a um intenso programa 

de conversão de todos equipamentos para utilizarem gás natural e a construção de um 

sistema nacional para transporte de gás para os Conselhos Regionais.289 

Apesar de os campos de gás na bacia do Mar do Norte, serem explorados por 

empresas privadas, essas só poderiam vender o gás ao Conselho de Gás estatal que 

detinha o monopólio de fornecimento para o mercado consumidor, caracterizando 

monopsônio da estatal para a compra do gás. 290 291 

Posteriormente, o Gas Act de 1972 reestruturou a indústria do gás e renomeou o 

Conselho de Gás como British Gas Corporation (“BGC”), que também passou a ser 

responsável pelas operações dos doze conselhos regionais.292 A BGC centralizou a 

compra e a distribuição do gás produzido no Mar do Norte, mantendo o monopólio da 

venda do gás e também garantindo a sua posição monopsônica em relação ao gás 

natural da bacia do Mar do Norte relativa ao Reino Unido,293 que se manteve até 1982, 

quando foi editado o Oil And Gas (Enterprise) Act. 294  

 
287 WEIR, Charlie. “Regulation and the Development of Competition in the U.K. Gas Supply 

Industry.” Review of Industrial Organization, vol. 15, no. 2, 1999, pp. 135–147. Disponível em 

www.jstor.org/stable/41798878. Acesso em 16 de outubro de 2019. 
288 Idem. 
289 ARMSTRONG, Mark. COWAN, Simon. VICKERS, John. Regulatory Reform: Economic Analysis 

and British Experience. Cambridge: MIT Press, 1994, pp. 252-253. 
290 WEIR, Charlie. “Regulation and the Development of Competition in the U.K. Gas Supply 

Industry.” Review of Industrial Organization, vol. 15, no. 2, 1999, pp. 135–147. Disponível em 

www.jstor.org/stable/41798878. Acesso em 16 de outubro de 2019. 
291 Em 1962, foi editado o Pipeline Act para regular o setor de upstream, seguido do Petroleum and 

Submarine Pipelines Act 1975 e o Petroleum Act de 1998. O Pipeline Act 1962 previa o acesso de 

terceiros aos gasodutos de escoamento, e estabelecendo a competência do Ministério de Energia e 

Competitividade na regulação das tarifas de uso dos gasodutos de escoamento e na garantia de acesso a 

requerente a tais infraestruturas. 
292 ARMSTRONG, Mark. COWAN, Simon. VICKERS, John. Regulatory Reform: Economic Analysis 

and British Experience. Cambridge: MIT Press, 1994, pp. 252-253. 
293 Idem. 
294 WEIR, Charlie. “Regulation and the Development of Competition in the U.K. Gas Supply 

Industry.” Review of Industrial Organization, vol. 15, no. 2, 1999, pp. 135–147. Disponível em 

www.jstor.org/stable/41798878. Acesso em 16 de outubro de 2019. 

http://www.jstor.org/stable/41798878
http://www.jstor.org/stable/41798878
http://www.jstor.org/stable/41798878
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Com a edição do Oil and Gas (Enterprise) Act em 1982 teve início o processo de 

abertura da indústria do gás natural no Reino Unido. A lei encerrou o monopólio da 

estatal British Gas295 e introduziu a concorrência no fornecimento de gás pela primeira 

vez, garantindo aos fornecedores independentes acesso à rede de transporte e abrindo a 

concorrência em relação ao fornecimento apenas para grandes usuários industriais e 

comerciais.296  

Todavia, o referido ato normativo, na prática, excluiu do mercado doméstico os 

potenciais concorrentes, ao determinar que a autorização para fornecer clientes que já 

estavam a menos de 22,86m297 de um domínio já existente não seria concedida, a menos 

que a demanda anual desse cliente fosse de pelo menos 69.404m³ por ano.298 299 O Oil 

and Gas (Enterprise) Act de 1982 também separou os equipamentos de exploração e 

produção da BGC de sua atividade principal, que foram privatizados em 1984, e aboliu 

o monopólio da BGC de compra do gás do Mar do Norte, que, no entanto, se manteve 

na prática por conta da exigência de se trazer o gás para terra tendo em vista a ausência 

de outra opção de compradores.300 O Oil and Gas (Enterprise) Act de 1982 não foi 

efetivo para desenvolver a concorrência no setor de gás no Reino Unido.301 

 
295 “(1)In subsection (3) of section 33 of the [1967 c. 9.] General Rate Act 1967 (British Gas 

Corporation) for the words from "the Corporation", in the first place where they occur, to the end of 

paragraph (c) there shall be substituted the following paragraphs— 

“(a)the Corporation— 

(i)supplied gas to consumers in that area ; or 

(ii)manufactured gas in that area; or 

(iii)produced gas in that area by the application to gas purchased by them of any process not consisting 

only of purification, or of blending with other gases, or of both purification and such blending; or 

(b)private suppliers (within the meaning of section 33A of this Act) supplied to consumers in that area 

gas which had been conveyed (whether within or outside that area) by pipe-lines belonging to> the 

Corporation,”. 

(2)In subsection (7) of that section for the words "includes gas in a liquid state " there shall be substituted 

the words " has the same meaning as in Part I of the [1972 c. 60.] Gas Act 1972 ". 
296 WEIR, Charlie. “Regulation and the Development of Competition in the U.K. Gas Supply 

Industry.” Review of Industrial Organization, vol. 15, no. 2, 1999, pp. 135–147. Disponível em 

www.jstor.org/stable/41798878. Acesso em 16 de outubro de 2019. 
297 Correspondente a 25 jardas como consta na legislação. 
298 Correspondente a 25.000 therms como consta na legislação. 
299 ARMSTRONG, Mark. COWAN, Simon. VICKERS, John. Regulatory Reform: Economic Analysis 

and British Experience. Cambridge: MIT Press, 1994, p. 253. 
300 Idem. 
301 Nesse sentido: “The legislation was completely ineffective – by the time of the 1988 MMC report on 

the nontariff market, the only agreement in existence was one that was negotiated before the 1982 Act 

(and was renegotiated after the 1986 Act). It was not until 1990 that the first new competitive gas flowed 

through British Gas’s pipes.” (ARMSTRONG, Mark. COWAN, Simon. VICKERS, John. Regulatory 

Reform: Economic Analysis and British Experience. Cambridge: MIT Press, 1994, p. 253). 

http://www.jstor.org/stable/41798878
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Em 1986, o Gas Act estabeleceu a criação do Office of Gas Supply (“Ofgas”), 

liderado pelo Diretor Geral de Suprimento de Gás (“Diretor Geral”), além de um 

Conselho de Consumidores de Gás.302 

Os membros do Conselho são nomeados pelo Secretário de Estado que deve 

assegurar que os membros nomeados tenham familiaridade com os requisitos e 

circunstâncias especiais das diferentes áreas do Reino Unido ou de pequenas empresas 

do setor para que possam representar os interesses de todos os consumidores de gás.303 

A principal função do Ofgas consistia em regular o setor de gás, sendo inclusive 

responsável em garantir que a British Gas não tenha vantagens indevidas por conta da sua 

posição no mercado. O principal dever do Secretário de Estado e do Diretor Geral é 

assegurar que pessoas autorizadas a fornecer o gás satisfaçam todas as solicitações 

razoáveis de gás e assegurar que os fornecedores têm condições de financiar a prestação 

serviço de fornecimento de gás.304 Além disso, o Secretário de Estado e o Diretor Geral 

devem (i) proteger os interesses dos consumidores em relação a preço, continuidade do 

suprimento e qualidade dos serviços de suprimento de gás; (ii) promover eficiência e 

economia; (iii) proteger o público em geral de perigos relacionados ao fornecimento de 

gás; e (iv) habilitar pessoas a competir efetivamente no suprimento de gás, com 

 
302 ARMSTRONG, Mark. COWAN, Simon. VICKERS, John. Regulatory Reform: Economic Analysis 

and British Experience. Cambridge: MIT Press, 1994, p. 253. 
303 “Introductory (...) 

2 The Gas Consumers' Council 

(1)There shall be a body corporate to be known as the Gas Consumers' Council (in this Part referred to 

as " the Council") for the purpose of performing the functions assigned to it by this Partigo 

(2)The Council shall consist of a chairman and such other members as the Secretary of State may from 

time to time appoint. 

(3)In appointing members of the Council, the Secretary of State shall so far as practicable, ensure— 

(a)that the members of the Council include members who, by reason of their familiarity with the special 

requirements and circumstances of the different areas of Great Britain or of small businesses, are able 

together to represent the interests of consumers of gas supplied through pipes in all those areas and of 

such businesses; and 

(b)that the interests of consumers of gas supplied through pipes in different areas are represented by 

different members wherever that appears to the Secretary of State to be appropriate having regard to the 

manner in which the various parts of the gas supply industry in Great Britain organise themselves. 

(4)A member of the Council shall hold and vacate office in accordance with the terms of the instrument 

appointing him and shall, on ceasing to hold office, be eligible for re-appointment. 

(5)The provisions of Schedule 2 to this Act shall have effect with respect to the Council. 

(6)In consequence of the provisions of this section, the National Gas Consumers' Council and the 

Regional Gas Consumers' Councils shall cease to exist.”  
304 “Introductory (...) 

4 General duties of Secretary of State and Director 

(1)The Secretary of State and the Director shall each have a duty to exercise the functions assigned to 

him by this Part in the manner which he considers is best calculated— 

(a)to secure that persons authorised by or under this Part to supply gas through pipes satisfy, so far as it 

is economical to do so, all reasonable demands for gas in Great Britain ; and 

(b)without prejudice to the generality of paragraph (a) above, to secure that such persons are able to 

finance the provision of gas supply services.”  
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gasodutos, e com tarifas para estabelecimentos que excedam o consumo de 69.404m³ 

por ano. 305 306  

A British Gas permaneceu como único fornecedor para os consumidores 

menores que não alcancem o limite referido. Para esses, a British Gas era obrigada a 

manter uma tarifa fixa e demonstrar que não havia qualquer preferência indevida a 

consumidores na determinação da tarifa. 307 A tarifa pode incluir uma cobrança fixa e 

podia variar de acordo com a localização do cliente e outros fatores relevantes, como o 

fator de carga (a razão entre a demanda média e a demanda de pico). 308 

A falta de requisitos para promoção da concorrência no mercado de tarifas foi 

retificada pelo Competition and Service (Utilities) Act de 1992. A norma passou a exigir 

que o Secretário de Estado e o Diretor Geral garantissem uma concorrência efetiva entre 

fornecedores de gás para consumidores com consumo superior a 69.404m³ por ano. 

309310 A concorrência para suprimento de gás a consumidores com consumo anual entre 

6.940,4 e 69.404m³311 passou a ser permitida a partir de agosto de 1992.312 

Ainda com Gas Act de 1986,313 a British Gas foi privatizada, dando lugar à 

British Gas Plc,314 verticalmente integrada, envolvida na produção, distribuição, 

armazenamento e fornecimento de gás. A integração vertical permitiu que a British Gas 

Plc continuasse atuando como proprietária da rede de gasodutos, monopólio natural, 

 
305 Correspondente a 25.000 therms como consta na legislação. 
306 ARMSTRONG, Mark. COWAN, Simon. VICKERS, John. Regulatory Reform: Economic Analysis 

and British Experience. Cambridge: MIT Press, 1994, p. 254. 
307 ARMSTRONG, Mark. COWAN, Simon. VICKERS, John. Regulatory Reform: Economic Analysis 

and British Experience. Cambridge: MIT Press, 1994, p. 254. 
308 Idem. 
309 Correspondente a 2.500 e 25.000 therms como consta na legislação. 
310 Idem. 
311 Correspondente a 25.000 therms como consta na legislação. 
312 ARMSTRONG, Mark. COWAN, Simon. VICKERS, John. Regulatory Reform: Economic Analysis 

and British Experience. Cambridge: MIT Press, 1994, p. 254. 
313 “Gas Act 1986 

An Act to provide for the appointment and functions of a Director General of Gas Supply and the 

establishment and functions of a Gas Consumers' Council; to abolish the privilege conferred on the 

British Gas Corporation by section 29 of the Gas Act 1972; to make new provision with respect to the 

supply of gas through pipes and certain related matters; to provide for the vesting of the property, rights 

and liabilities of the British Gas Corporation in a company nominated by the Secretary of State and the 

subsequent dissolution of that Corporation; to make provision with respect to, and to information 

furnished in connection with, agreements relating to the initial supply of gas won under the authority of a 

petroleum production licence; and for connected purposes.”  
314 HAWDON, David. STEVENS, NICOLA. “Regulatory Reform of the UK Gas Market: The Case of 

the Storage Auction.” Fiscal Studies, vol. 22, nº. 2, 2001, pp. 217–232. Disponível em 

www.jstor.org/stable/24438320. Acesso em 10 de outubro de 2019. 

http://www.jstor.org/stable/24438320
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permanecendo, assim, como o principal fornecedor de gás natural.315 Com a 

organização vertical da British Gas Plc, não houve promoção efetiva da concorrência no 

mercado de gás natural. Para tanto, seria necessária a separação dos setores 

competitivos daqueles com características de monopólio natural.316  

Mesmo com a privatização, a British Gas manteve o monopólio em uma 

atividade verticalmente integrada, na medida em que continuava atuando em toda a 

cadeia do gás natural.317 A competição no mercado não se desenvolveu. Barreiras 

econômicas de entrada foram mantidas como, por exemplo, abertura e acesso igualitário 

à rede de gasodutos da British Gas e a autorização concedida à British Gas pelo Gas Act 

de 1986 não trouxe proteção contra preço predatório praticado pela British Gas.318 

Importante ressaltar que o Gas Act de 1986, além da privatização da British Gas, 

refletindo a Diretiva 2009/73/EC e o Regulamento CE 715/2009, da União Europeia, 

trouxe a previsão do acesso regulado a terminais de GNL. De acordo com o Gas Act de 

1986, o acesso deverá ser com base em termos publicados e preços não 

discriminatórios, e ainda isenção de acesso de terceiros e mecanismos de alocação de 

capacidade em terminais novos e modificados, a ser solicitada ao órgão regulador. 

Antes da publicação, cabe à Ofgem a aprovação da tarifa de acesso ou a sua 

metodologia.  

Em sua análise a Ofgem pode solicitar ao operador de um terminal específico 

que consulte o mercado antes da publicação das condições comerciais. O acesso de 

terceiros a terminais de GNL, de acordo com o Gas Act de 1986, deve ser solicitado ao 

proprietário com as seguintes informações: (i) especificação da composição e volume de 

 
315 WEIR, Charlie. “Regulation and the Development of Competition in the U.K. Gas Supply 

Industry.” Review of Industrial Organization, vol. 15, no. 2, 1999, pp. 135–147. Disponível em 

www.jstor.org/stable/41798878. Acesso em 16 de outubro de 2019. 
316 WEIR, Charlie. “Regulation and the Development of Competition in the U.K. Gas Supply 

Industry.” Review of Industrial Organization, vol. 15, no. 2, 1999, pp. 135–147. Disponível em 

www.jstor.org/stable/41798878. Acesso em 16 de outubro de 2019. 
317 Nesse sentido: “No restructuring of BG was proposed in the legislation for privatization. BG was to 

have a legal monopoly in the tariff market and an effective monopoly in the nontariff market, where it was 

not subject to any particular restraints on anticompetitive behavior. It also retained its de fact monopsony 

powers. (…) 

BG was transferred to the private sector with its monopoly and monopsony powers intact, with effectively 

no regulation in the nontariff market, and with light regulation in the tariff market.” (ARMSTRONG, 

Mark. COWAN, Simon. VICKERS, John. Regulatory Reform: Economic Analysis and British 

Experience. Cambridge: MIT Press, 1994, p. 255-258). 

318 HUNT, Lester C., ed. Energy in a Competitive Market: Essays in Honour of Colin Robinson. 

Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2003, p. 2. 

http://www.jstor.org/stable/41798878
http://www.jstor.org/stable/41798878
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gás natural a ser tratado, seja regaseificado ou liquefeito. Em caso de recusa 

injustificada, cabe à Ofgem decidir sobre o acesso.319  

Um ano depois da privatização, após reclamações de vários grandes 

consumidores no sentido de que a British Gas estaria agindo com abuso de poder 

dominante, a British Gas foi denunciada pelo Diretor Geral de Concorrência Leal320 à 

Monopolies Mergers Commission (“MMC”) com base na legislação concorrencial, qual 

seja Fair Trading Act 1973.321 A MMC concluiu que as ações da British Gas envolviam 

extensa discriminação nos preços de gás firme e discriminação no fornecimento 

interruptível de gás. 322 

O relatório da MMC recomendou quatro medidas para promover a competição 

no setor de gás: (i) publicar um cronograma de preços para fornecer gás firme e 

interruptível aos clientes contratados, e não discriminar preços ou suprimentos; (ii) não 

recusar o fornecimento de gás interruptível com base na utilização do gás ou no 

combustível alternativo disponível; (iii) publicar mais informações sobre termos 

comuns de transporte; (iv) contratar inicialmente por não mais de 90%. de quaisquer 

novos campos de gás.323  

Em 1989, a Ofgas publicou orientações para contratos de acesso de terceiros e os 

primeiros contratos foram celebrados em 1990, com base em uma taxa de retorno 

permitida de 4,5%.324 Ainda assim, o desenvolvimento da competição no mercado de 

gás se mostrava lento. Em outubro de 1991, o Office of Fair Trading (“OFT”) publicou 

análise do mercado de gás em que concluiu que as soluções aplicadas seguindo a análise 

da MMC de 1988 não se mostraram efetivas no encorajamento da concorrência (a 

parcela de mercado da British Gas, em 1991, era de 95%).325  

 
319 Em 2012, a Ofgem editou o Guia de Acesso Regulado de Terceiros a Terminais de GNL na 

GrãBretanha (do original: Guidance on the regulated third party access regime for liquified natural gas 

facilities in Great Britain). O Guia da Ofgem considera que a determinação de tarifas de acesso regulado e 

de alocação de capacidade aos terminais de GNL deverá ser por leilão ou chamada pública (“open 

season”). Cabe à Ofgem aprovar os procedimentos a serem adotados. (OFGEM. Guidance on the 

regulated third party access regime for Liquefied Natural Gas facilities in Great Britain. 13.abr.2012. 

Disponível em https://www.ofgem.gov.uk/publications-and-updates/guidance-regulated-third-party-

access-regime-liquefied-natural-gas-facilities-great-britain. Acesso em 1.dez.2019). 
320 Do original: Director General of Fair Trading. 
321 HUNT, Lester C., ed. Energy in a Competitive Market: Essays in Honour of Colin Robinson. 

Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2003, p. 2 
322 Idem, p. 3 
323 Gas Supplies: MMC Report 1988. Disponível em https://api.parliament.uk/historic-hansard/written-

answers/1988/oct/19/gas-supplies-mmc-report#column_1245wa. Acesso em 24 de outubro de 2019 
324 HUNT, Lester C., ed. Energy in a Competitive Market: Essays in Honour of Colin Robinson. 

Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2003, p. 2 
325 Idem. 

https://www.ofgem.gov.uk/publications-and-updates/guidance-regulated-third-party-access-regime-liquefied-natural-gas-facilities-great-britain
https://www.ofgem.gov.uk/publications-and-updates/guidance-regulated-third-party-access-regime-liquefied-natural-gas-facilities-great-britain
https://api.parliament.uk/historic-hansard/written-answers/1988/oct/19/gas-supplies-mmc-report#column_1245wa
https://api.parliament.uk/historic-hansard/written-answers/1988/oct/19/gas-supplies-mmc-report#column_1245wa
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O OFT apresentou uma série de recomendações buscando a promoção da 

concorrência, como (i) venda de parte do suprimento de gás contratado pela British Gas 

aos concorrentes, (ii) redução da participação da British Gas no mercado de contratos 

(com exceção de contratos de geração de energia e de uso de matéria-prima química) 

para 40% até 1995, e (iii) estabelecimento, pela British Gas, de uma subsidiária 

separada responsável pelos gasodutos e por armazenamento com preços transparentes e 

não discriminatórios.326 Em março de 1992, a British Gas assumiu compromisso com o 

Diretor Geral da OFT327 nos termos sugeridos pela OFT. 328 

O OFT também sugeriu que o governo reduzisse a proibição de fornecimento 

por concorrentes a consumidores de menos de 69.404m³ por ano,329 para um novo limite 

de 6.940,4m³ por ano330 e sem qualquer limite após 1996. A redução para 6.940,4m³ 

pelo governo ocorreu em 1992.331 

Em agosto de 1993, o MMC apresentou análise da atuação da British Gas 

concluindo que a operação de seus negócios de fornecimento de gás como uma estrutura 

integrada poderia operar contra o interesse público e inibiria a concorrência. O MMC 

recomendou (i) a separação (unbundling) do setor responsável pelas atividades 

comerciais da British Gas dos setores responsáveis pelo transporte e armazenamento em 

1994; (ii) a alienação do setor responsável pelas atividades comerciais em 1997, (iii) 

que a concorrência fosse ampliada aos clientes que consumissem mais de 4.162m³332 

por ano a partir de 1997; e (iv) que o monopólio de fornecimento da British Gas fosse 

removido inteiramente de três a cinco anos depois. 333 

O governo britânico não aceitou as recomendações da MMC de desinvestimento, 

contando com a Ofgas para impor regulação rigorosa de separação das atividades pela 

própria British Gas. No entanto, o governo acelerou o ritmo de abertura de todo o 

mercado de suprimentos de gás a novos agentes. A Ofgas impôs novas condições de 

licença à British Gas no início de 1995 para garantir uma separação completa, 

financeira, física e de informações entre seus negócios comerciais e suas outras 

 
326 Idem, p. 3. 
327 Do original Director General of Fair Trading  
328 HUNT, Lester C., ed. Energy in a Competitive Market: Essays in Honour of Colin Robinson. 

Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2003, p. 3. 
329 Corresponde a 25.000 therms ao ano como consta na legislação. 
330 Correspondente a 2.500 therms como consta na legislação. 
331 HUNT, Lester C., ed. Energy in a Competitive Market: Essays in Honour of Colin Robinson. 

Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2003, p. 3. 
332 Correspondente a 1.500 therms ao ano como consta na legislação. 
333 HUNT, Lester C., ed. Energy in a Competitive Market: Essays in Honour of Colin Robinson. 

Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2003, p. 3. 



 101 

atividades. O Gas Act de 1995 determinou a abertura do mercado doméstico à 

concorrência, o que foi concluído em maio de 1998.334 O Gas Act de 1995 ainda passou 

a prever o acesso de terceiros às UPGN.335 

Em fevereiro de 1997, a British Gas alienou voluntariamente seu braço 

responsável pelas atividades comerciais. 336 Os setores de venda e comércio de gás, 

juntamente com a produção de gás dos campos do Norte e do Sul de Morecambe, foram 

transferidos para a Centrica plc.337 

Por força do desenvolvimento da concorrência no setor, a Ofgas retirou a 

exigência de apresentação de tabelas de preços pela British Gas e controle de preços de 

fornecimento da British Gas Trading perdurou até março de 2001..338 

A análise competitiva do mercado da Ofgem339 publicada em agosto de 2000 

mostrou que a participação da British Gas no mercado industrial e comercial total 

(excluindo centrais elétricas e matérias-primas) caiu para, aproximadamente, 12%.340 

 

2.7.2.3. Autorregulação no Reino Unido para o compartilhamento de 

infraestrutura no setor de óleo e gás 

 

O Code of Practice on Access to Upstream Oil and Gas Infrastructure on the 

UK Continental Shelf (“Código do Reino Unido”) lançado em 2004 e revisado e 

atualizado em 2012, tendo sido desenvolvido pela Oil & Gas UK, organização sem fins 

lucrativos compostas por membros do setor de petróleo e gás, em consulta com o 

DECC, substituído pelo Departamento para Estratégia de Negócios, Energia e Indústria 

 
334 “Gas Act 1995 

1995 CHAPTER 45 

An Act to amend Parts I and III of the Gas Act 1986; to make provision for requiring the owners of 

certain gas processing facilities to make them available to other persons; and for connected purposes.” 
335 O acesso de terceiros às UPGN foi regulado posteriormente pelo Energy Act 2008 e Energy Act 2011. 

De acordo com tais normas, o acesso às UPGN de terceiros é negociado entre as partes e critérios técnicos 

relativos à qualidade do gás devem ser considerados nessa negociação para que não cause prejuízo ao 

proprietário da UPGN. Caso as partes não cheguem a um acordo, caberá à Ofgem decidir. 
336 HUNT, Lester C., ed. Energy in a Competitive Market: Essays in Honour of Colin Robinson. 

Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2003, p. 4. 
337 Conf. Competition and Markets Authority Final Report 2016. Appendix 2.2. Disponível em 

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/559fb53aed915d1592000042/Appendix_2.2_Industry_bac

kground.pdf. Acesso em 28 de outubro de 2019. 
338 A exigência foi suspensa em 1995, não sendo mais imposta (conf. HUNT, Lester C., ed. Energy in a 

Competitive Market: Essays in Honour of Colin Robinson. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2003, p. 4). 
339 A Ofgem substituiu a Ofgas na regulação do gás e também é responsável pela regulação do setor 

elétrico no Reino Unido (conf. https://www.ofgem.gov.uk) 
340 HUNT, Lester C., ed. Energy in a Competitive Market: Essays in Honour of Colin Robinson. 

Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2003, p. 4. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/559fb53aed915d1592000042/Appendix_2.2_Industry_background.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/559fb53aed915d1592000042/Appendix_2.2_Industry_background.pdf
https://www.ofgem.gov.uk/
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(“Department for Business, Energy and Industrial Strategy”). Tendo a participação 

governamental na sua elaboração, e da agência, como será visto mais a frente, em caso 

de as partes envolvidas não chegarem a um acordo, estamos diante de um exemplo de 

corregulação (uma das formas de autorregulação regulada). 

O objetivo do código é facilitar a utilização de infraestrutura para o 

desenvolvimento de reservas remanescentes do Reino Unido por meio de acordos de 

acesso celebrados entre as partes interessadas.  

O código fornece parâmetros para proprietários de infraestrutura de petróleo e 

gás e usuários que devem ser seguidos na busca, oferta e negociação de acesso à 

infraestrutura de petróleo e gás. Aplica-se ao processamento e transporte de todo o 

petróleo e gás do Reino Unido ao longo da cadeia de produção e fornecimento de 

hidrocarbonetos - desde o poço até terminais receptores e instalações iniciais de 

processamento em terra, incluindo (i) terminais e oleodutos terrestres de petróleo e gás 

que manuseiam óleo e (ii) gás antes do ponto de entrada no Sistema Nacional de 

Transmissão (“SNT”). O código não se aplica ao acesso aos terminais do STN, 

interconectores ou de importação de GNL. O código busca esclarecer e facilitar a 

resolução de pedidos de acesso, com base em negociações não discriminatórias. O 

código é voluntário e não é juridicamente vinculativo.  

Os proprietários da infraestrutura devem disponibilizar informações sobre a 

capacidade disponível. Terceiros que desejam obter acesso a tais instalações devem 

entrar em discussões mais substanciais com os proprietários e/ou operadores da 

respectiva infraestrutura.  

Para facilitar tais negociações, os solicitantes de boa-fé deverão fornecer 

informações, como descrição geral do desenvolvimento, aos proprietários e/ou 

operadores da infraestrutura, para que esses forneçam as informações apropriadas que 

foram solicitadas.  

As negociações devem ser concluídas o mais rápido possível, sem favorecer 

qualquer empresa em particular. Há previsão de publicidade dos contratos, cujos 

resumos devem ser disponibilizados pelos proprietários e/ou operadores da 

infraestrutura. 

Em casos em que as partes não cheguem a um acordo sobre o acesso à 

infraestrutura ou no caso de as negociações não serem concluídas dentro de seis meses, 

a requerente poderá solicitar os termos de acesso à Oil & Gas Authority (“OGA”).  
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Ao considerar o pedido, a OGA terá o dever de evitar prejuízos aos proprietários 

da infraestrutura e aos usuários existentes e será obrigada a levar em conta uma série de 

fatores especificados na legislação, incluindo: (i) capacidade que disponibilizada ou que 

pode ser disponibilizada; (ii) as necessidades razoáveis do proprietário da infraestrutura 

e qualquer associado do proprietário para o transporte e processamento de petróleo; (iii) 

os interesses de todos os usuários e operadores do duto ou instalação; e (iv) a 

necessidade de manter a segurança e a regularidade dos suprimentos de petróleo. A 

OGA também levará em conta quaisquer outras considerações relevantes para a disputa, 

incluindo informações financeiras.341  

 

2.8. Unbundling no setor de gás no Brasil  

 

A desverticalização do setor de gás natural teve seu início relevante com a venda 

de parte de ativos no setor de gás natural pela Petrobras, que é o principal “agente 

incumbente desde os gasodutos de escoamento da produção até a venda do gás natural 

às distribuidoras e, em muitos casos, até os consumidores finais”.342  

Em 23 de setembro de 2016, a Petrobras anunciou o interesse na venda de 90% 

das ações da companhia na Nova Transportadora do Sudeste (“NTS”), que opera a 

malha Sudeste, para Nova Infraestrutura Fundo de Investimentos m Participações, 

gerido pela Brookfield Brasil Asset Management Investimentos Ltda., entidade afiliada 

à Brookfield Asset Management. A venda foi realizada em abril de 2017.343 Em junho 

de 2019, a Petrobras efetuou a venda de 90% de sua participação na Transportadora 

Associada de Gás S.A. (“TAG”), que opera a malha Nordeste, para o grupo formado 

pela ENGIE e pelo fundo canadense Caisse de Dépôt et Placement du Québec.344  

 

 
341 OIL & GAS AUTHORITY. Guidance on Disputes over Third Party Access to Upstream Oil and Gas 

Infrastructure. Disponível em https://www.ogauthority.co.uk/media/2712/oga_guidance_disputes-over-

third-party-acccess-to-upstream-infrastructure.pdf, acesso em 27 de dezembro de 2018. 
342 ANP. Nota Técnica 14/2018. Disponível em 

http://www.anp.gov.br/images/Movimentacao/Transporte_de_Gas_Natural/estudos_notas_tecnicas/NT_1

4_2018.pdf. Acesso em 9 de janeiro de 2019. 
343 PETROBRAS. Fatos e dados - Concluímos a venda de participação na Nova Transportadora do Sudeste, de 4 de abril 

de 2017. Disponível em http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/concluimos-a-venda-de-participacao-

na-nova-transportadora-do-sudeste.htm. Acesso em 7 de novembro de 2019. 
344 PETROBRAS. Fatos e dados - Concluímos a venda de participação na Nova Transportadora do 

Sudeste, de 4 de abril de 2017. Disponível em http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/concluimos-a-

venda-de-participacao-na-nova-transportadora-do-sudeste.htm. Acesso em 7 de novembro de 2019. 

https://www.ogauthority.co.uk/media/2712/oga_guidance_disputes-over-third-party-acccess-to-upstream-infrastructure.pdf
https://www.ogauthority.co.uk/media/2712/oga_guidance_disputes-over-third-party-acccess-to-upstream-infrastructure.pdf
http://www.anp.gov.br/images/Movimentacao/Transporte_de_Gas_Natural/estudos_notas_tecnicas/NT_14_2018.pdf
http://www.anp.gov.br/images/Movimentacao/Transporte_de_Gas_Natural/estudos_notas_tecnicas/NT_14_2018.pdf
http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/concluimos-a-venda-de-participacao-na-nova-transportadora-do-sudeste.htm
http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/concluimos-a-venda-de-participacao-na-nova-transportadora-do-sudeste.htm
http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/concluimos-a-venda-de-participacao-na-nova-transportadora-do-sudeste.htm
http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/concluimos-a-venda-de-participacao-na-nova-transportadora-do-sudeste.htm
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Figura 6 - Mapa de gasodutos de transporte345 

 

Outro fator importante na desverticalização foi a assinatura de Termo de 

Compromisso de Cessação de Prática (“TCC”) celebrado entre a Petrobras e o CADE 

em julho de 2019.346 

O TCC foi celebrado em 8 de julho de 2019 e decorre do Processo 

Administrativo 08700.002600/2014-30 e Inquéritos Administrativos 

08700.007130/2015-82 e 08700.003335/2018-31. 

 
345 ANP. Chamada Pública da TBG – Contratação da Capacidade de Transporte após Término do 

Contrato de Transporte TCQ, 2017. Disponível em 

http://www.anp.gov.br/images/Palestras/Chamada_Publica_da_TBG.pdf. Acesso em 13 de novembro de 

2019. 
346 Outro TCC também foi celebrado em 2019 entre a Petrobras e o CADE. O TCC foi celebrado em 

decorrência do inquérito administrativo nº 08700.006955/2018-22 instaurado pelo CADE em 8 de janeiro 

de 2019 para investigar condutas da Petrobras relacionadas ao mercado de refino. O inquérito 

administrativo não imputou uma conduta ilícita por parte da Petrobras e foi suspenso com a assinatura do 

TCC. A Petrobras também não reconheceu qualquer prática de ilícito. O TCC foi celebrado no dia 11 de 

junho de 2019. Por meio desse, a Petrobras, que atualmente detém 98% de participação no setor de refino, 

se compromete a vender oito TCC refinarias de petróleo, incluindo os ativos relacionados a transporte de 

combustível, até 31 de dezembro de 2021, observadas as circunstâncias impeditivas previstas no termo. 

Pelo acordo, ficou estabelecida a venda das seguintes unidades: Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco; 

Unidade de Industrialização de Xisto e Refinaria Presidente Getúlio Vargas, ambas no Paraná; Refinaria 

Landulpho Alves, na Bahia; Refinaria Gabriel Passos, em Minas Gerais; Refinaria Alberto Pasqualini, no 

Rio Grande do Sul; Refinaria Isaac Sabbá, no Amazonas; e Refinaria Lubrificantes e Derivados de 

Petróleo do Nordeste, no Ceará. (TCC de 11 de junho de 2019 celebrado entre CADE e Petrobras. 

Disponível em http://www.cade.gov.br/noticias/cade-e-petrobras-celebram-acordo-para-venda-de-

refinarias-de-petroleo/tcc-cade-petrobras.pdf. Acesso em 7 de novembro de 2019). 

http://www.anp.gov.br/images/Palestras/Chamada_Publica_da_TBG.pdf
http://www.cade.gov.br/noticias/cade-e-petrobras-celebram-acordo-para-venda-de-refinarias-de-petroleo/tcc-cade-petrobras.pdf
http://www.cade.gov.br/noticias/cade-e-petrobras-celebram-acordo-para-venda-de-refinarias-de-petroleo/tcc-cade-petrobras.pdf
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O processo administrativo nº 08700.002600/2014-30 foi instaurado em 11 de 

novembro de 2015 para investigar alegada prática de conduta de abuso de posição 

dominante pela Petrobras. De acordo com a denúncia encaminhada ao CADE pela 

Comgás, a Petrobras teria atuado de forma discriminatória de 2011 a 2015, quando pôs 

em prática um programa de desconto nos preços do gás natural. Durante esse período, a 

Petrobras possuía dois tipos de contratos para o fornecimento de gás: (i) Nova Política 

de Preços – NPP, que inclui gás nacional, boliviano e importado por navios; e (ii) 

Transportation Capacity Quantity – TCQ, que está vinculado exclusivamente à fonte 

boliviana.  

A Petrobras, no entanto, concedeu benefício de descontos apenas aos contratos 

da NPP. Condições comerciais discriminatórias mais benéficas foram concedidas pela 

Petrobras à Gás Brasiliano Distribuidora - GBD (distribuidora estadual de gás 

canalizado integrada ao Sistema Petrobras). O processo foi remetido ao Tribunal 

Administrativo de Defesa Econômica – TADE com recomendação de condenação da 

Petrobras por suposta prática de infração à ordem econômica.347 

O Inquérito Administrativo nº 08700.007130/2015-82 foi instaurado em 15 de 

junho de 2016 com base em representação da Associação Brasileira das Empresas 

Distribuidoras de Gás Canalizado - Abegás em face da Petrobras, para investigar 

condutas da estatal relacionadas ao mercado de gás natural. 

O Inquérito Administrativo 08700.003335/2018-31 foi instaurado em 23 de 

maio de 2018, para investigar a atuação da Petrobras no fornecimento de gás natural ao 

setor de energia como um todo. Foi apensado, em razão de relação de continência, em 7 

de junho de 2018, ao Inquérito Administrativo nº 08700.007130/2015-82. 

Conforme o TCC, os referidos procedimentos administrativos não imputaram 

uma conduta específica por parte da Petrobras e que a estatal não está reconhecendo a 

prática de qualquer ato ilícito.348 O TCC busca a abertura do mercado brasileiro de gás 

natural, incentivando a entrada de novos agentes econômicos, bem como para suspender 

 
347 TCC celebrado entre Petrobras e CADE em 8 de julho de 2019. Disponível em 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicb

uRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yM2Ur8iByH-

Nu4yvA1cv_9inRMOg4J1hcDMIohDGroONKELtnpkMU8Pfaq47IACp_3Fd9iD44arSE934kMfAu8z. 

Acesso em 7 de novembro de 2019. 
348 TCC celebrado entre Petrobras e CADE em 8 de julho de 2019. Disponível em 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicb

uRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yM2Ur8iByH-

Nu4yvA1cv_9inRMOg4J1hcDMIohDGroONKELtnpkMU8Pfaq47IACp_3Fd9iD44arSE934kMfAu8z. 

Acesso em 7 de novembro de 2019. 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yM2Ur8iByH-Nu4yvA1cv_9inRMOg4J1hcDMIohDGroONKELtnpkMU8Pfaq47IACp_3Fd9iD44arSE934kMfAu8z
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yM2Ur8iByH-Nu4yvA1cv_9inRMOg4J1hcDMIohDGroONKELtnpkMU8Pfaq47IACp_3Fd9iD44arSE934kMfAu8z
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yM2Ur8iByH-Nu4yvA1cv_9inRMOg4J1hcDMIohDGroONKELtnpkMU8Pfaq47IACp_3Fd9iD44arSE934kMfAu8z
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yM2Ur8iByH-Nu4yvA1cv_9inRMOg4J1hcDMIohDGroONKELtnpkMU8Pfaq47IACp_3Fd9iD44arSE934kMfAu8z
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yM2Ur8iByH-Nu4yvA1cv_9inRMOg4J1hcDMIohDGroONKELtnpkMU8Pfaq47IACp_3Fd9iD44arSE934kMfAu8z
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yM2Ur8iByH-Nu4yvA1cv_9inRMOg4J1hcDMIohDGroONKELtnpkMU8Pfaq47IACp_3Fd9iD44arSE934kMfAu8z
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e, a depender do cumprimento integral das obrigações estabelecidas, arquivar em 

relação à Petrobras procedimentos administrativos instaurados pelo CADE para 

investigar possíveis infrações à ordem econômica. O TCC contou ainda com a 

participação do Ministério de Minas e Energia, do Ministério da Economia e da ANP. 

Acerca das obrigações relacionadas a unbundling, de acordo com o TCC, a 

Petrobras se comprometeu a alienar as suas participações societárias em sociedades 

detentoras de autorização para a atividade de transporte de gás natural, de forma a 

viabilizar a independência desses agentes, quais sejam (i) na Nova Transportadora do 

Sudeste S.A. – NTS (10%), (ii) na Transportadora Associada de Gás S.A. – TAG (10%) 

e (ii) na Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. – TBG (51%, por meio 

da subsidiária Petrobras Logística de Gás S.A.). Em relação à alienação da sua 

participação na TBG, a obrigação da Petrobras está sujeita à definição da receita da 

TBG com a conclusão da chamada pública para contratação de capacidade disponível.  

Além disso, a Petrobras também se comprometeu a alienar suas ações em 

companhias distribuidoras de gás, vendendo suas ações na Petrobras Gás S.A. – 

Gaspetro e, ainda, buscando a alienação da participação da Gaspetro em companhias 

distribuidoras de gás, respeitando os termos dos respectivos acordos de acionistas, à 

critério da Petrobras. 

Os compradores dos ativos desinvestidos deverão preencher os seguintes 

critérios estabelecidos no TCC: (i) independência com relação ao Sistema Petrobras, 

não possuindo, direta ou indiretamente, participação societária da Petrobras ou de suas 

afiliadas; (ii) possuir recursos financeiros e incentivos para manter e desenvolver os 

ativos desinvestidos com força competitiva viável e ativa no Brasil em relação à 

Petrobras e aos demais concorrentes no mercado; e (iii) independência em relação aos 

agentes que compõem os demais elos da cadeia de gás natural, não possuindo, direta ou 

indiretamente, participação societária destes agentes. 

Entre outros compromissos, a Petrobras também se comprometeu a (i) não 

adquirir de parceiros e/ou terceiros novos volumes de gás natural, exceto nas situações e 

observados os limites expressamente previstos no TCC; (ii) declinar da exclusividade 

ainda remanescente em função de ser carregadora inicial em contratos de serviço de 

transporte vigentes e comunicar tal fato aos respectivos transportadores e à ANP; (iii) 

indicar nos sistemas de transporte da NTS e da TAG os volumes de injeção e retirada 

máxima em cada ponto de recebimento e zona de entrega, por área de concessão de cada 
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companhia distribuidora de gás e consumos próprios, visando à eliminação de 

flexibilidade e congestionamento contratual atualmente existentes. 

A Petrobras deverá iniciar a negociação com a TAG e a NTS (transportadoras) 

para promover as adequações necessárias aos contratos de serviço de transporte 

vigentes, a fim de que as transportadoras TAG, NTS e TBG, sob supervisão da ANP, 

possam ofertar a capacidade remanescente ao mercado, por entrada e saída, com a 

definição das respectivas tarifas aplicáveis, sem reserva de capacidade nas 

interconexões entre transportadores e com tarifas de interconexão simbólicas. 

Por fim, a Petrobras deverá publicar edital de processo competitivo para 

arrendamento do Terminal de Regaseificação da Baía de Todos os Santos, com prazo de 

duração do arrendamento até 31 de dezembro de 2023.  

Em relação ao acesso às infraestruturas, para promover o acesso às UPGNs, a 

Petrobras deverá disponibilizar às contrapartes e à ANP, minuta de contrato de acesso a 

essas unidades. Por fim, deverá negociar, de boa-fé e de forma não discriminatória, o 

acesso de terceiros (i) aos sistemas de escoamento de gás natural, respeitado o 

regramento estabelecido para tais sistemas, para casos em que os sistemas possuam 

coproprietários; e (ii) às unidades de processamento de gás natural, observadas as 

diretrizes constantes no "Caderno do IBP" ou regulamentação a ser editada pela ANP 

aplicável a todos os agentes do setor. 

Caso as medidas estabelecidas no TCC não sejam suficientes para promover a 

concorrência no mercado de gás natural, o TCC traz uma obrigação genérica da 

Petrobras de atender à regulação em relação a medidas de abertura de mercado aplicável 

a todos os agentes do setor.   
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III – Autorregulação como estratégia regulatória 

 

Após serem apresentadas as falhas de mercado relacionadas ao setor de GNL e a 

experiência da União Europeia e do Reino Unido na regulação do setor de gás e, 

especificamente, do compartilhamento de infraestruturas de GNL, neste capítulo são 

trazidas as estratégias regulatórias para mitigar as falhas de mercado apresentadas e 

ampliar a concorrência no setor.  

 

3.1. Regulação 

 

Definir regulação não é uma tarefa simples. O termo é empregado com sentidos 

diversos por pessoas diversas. Levi-Faur, ao buscar uma definição para regulação, 

afirma que “como muitos outros conceitos políticos, a regulação é difícil de definir, até 

porque significa coisas diferentes para pessoas diferentes. O termo é empregado para 

uma miríade de propósitos discursivos, teóricos e analíticos que clamam por 

esclarecimento e mapeamento.”349 

Philip Selznick, em 1985, trouxe definição de regulação como o controle 

sustentado e focado exercido por uma agência pública sobre atividades valorizadas pela 

comunidade.350 O conceito limita regulação à atuação de órgãos estatais no âmbito da 

sua comunidade. A regulação por organizações internacionais e a autorregulação, por 

exemplo, estariam fora do âmbito desse conceito. 

Baldwin e Cave, em uma análise de como o termo regulação é utilizado, 

apresentam três acepções diversas. Regulação como (i) conjunto específico de 

comandos normativos, envolvendo um conjunto de regras coercitivas, editadas por 

órgão criado para este propósito; (ii) influência estatal deliberada, abrangendo toda a 

ação estatal destinada a influenciar o comportamento social, econômico ou político; (iii) 

forma de controle social, em que todos os mecanismos que afetam o comportamento 

humano são determinados por regras advindas do Estado ou não (como na 

autorregulação).351  

 
349 LEVIFAUR, David. Regulation & regulatory governance. Jerusalem Papers in Regulation & 

Governance Working Paper No. 1 February 2010. Disponível em 

http://regulation.huji.ac.il/papers/jp1.pdf, acesso em 20 de abril de 2019. 
350 SELZNICK, Philip. Focusing Organizational Research on Regulation. R.G. Noll (Ed.), Regulatory 

Policy and the Social Sciences, Berkeley, University of California Press, 1985, p. 383. 
351 BALDWIN, Robert; CAVE, Martin; LODGE, Martin. Understanding Regulation. Theory, Strategy, 

and Practice. 2a ed. Oxford: Oxford University Press, 2012, p. 3. 

http://regulation.huji.ac.il/papers/jp1.pdf
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No Brasil, Alexandre Santos de Aragão traz também uma definição de regulação 

que exclui possibilidades de arranjos fora do Estado. Para o autor, regulação seria o 

“conjunto de medidas legislativas, administrativas, convencionais, materiais ou 

econômicas, abstratas ou concretas”, pelas quais o Estado, restringindo a autonomia da 

empresa ou induzindo comportamentos, “determina, controla ou influencia o 

comportamento dos agentes econômicos.” 352  

O conceito trazido por Aragão, apesar de amplo e englobar medidas legislativas 

e administrativas, que podem ser tanto coercitivas, quanto indutivas, que tenham por 

objetivo a consecução de interesses sociais definidos pelo ordenamento jurídico, não 

traz a possibilidade de regulação por entes não estatais. 

No mesmo sentido do conceito apresentado por Alexandre Santos de Aragão, é a 

definição trazida por Paulo Todescan Lessa Mattos: “Adotando uma perspectiva 

jurídica de análise, o ato de regular pode ser entendido como exercício de função 

normativa. Nessa perspectiva, podemos ter o exercício de função normativa pelo Poder 

Legislativo – a atividade legislativa do Congresso Nacional, das Assembleias 

Legislativas Estaduais e das Câmaras de Vereadores Municipais –, bem como por 

órgãos do Poder Executivo que estabelecem normas.” Ou seja, a regulação está 

conectada ao Estado. O Estado é o ente regulador.353  

Diferentemente dos autores citados acima, Julia Black, com o racional de que 

regulação não pode ser simplesmente associada a governos e seus administrados, em 

uma análise descentralizada da regulação, afirma que “regulação” não é apenas a função 

de controle executada pelo Estado, a regulação é descentralizada e, assim, é também a 

função de controle social desempenhada por outros, e o objeto desse controle não se 

limita à vida econômica.354 Regulação pode ser definida como uma tentativa intencional 

e sistemática de resolver problemas, marcando-a como um local específico da atividade 

social e, pois, da investigação. 355 A regulação se estende além do Estado, portanto, pode 

abarcar uma variedade de formas de arranjos entre Estado, lei e sociedade. Permite a 

 
352 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras: e a evolução do direito administrativo 

econômico. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 37.  
353 MATTOS, Paulo Todescan Lessa. O novo estado regulador no Brasil: eficiência e legitimidade. São 

Paulo: Singular, 2006, p. 35. 
354 BLACK, Julia. Decentring regulation: Understanding the role of regulation and self-regulation in a 

“Post-Regulatory” world. Current legal problems, v. 54, n. 1, pp. 103–146, 2001. 
355 Idem. 
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identificação, criação e análise de arranjos regulatórios que envolvem interações 

complexas entre atores estatais e não estatais.356  

No mesmo sentido, Christopher Decker define regulação para se referir a uma 

série de medidas e formas de intervenção, que pode ser introduzida tanto pelo Estado, 

como por membros da indústria regulada.357 Com o mesmo racional João Manoel de 

Lima Junior reconhece a atuação de agentes privados na regulação e que tal atuação 

“torna o ambiente institucional regulador mais sofisticado (pois agora conta com as 

instituições públicas e as instituições privadas) e, portanto, torna mais complexo o 

exercício da função regulatória.”358  

Para os fins deste trabalho, adotamos o conceito de regulação apresentado por 

Julia Black. O conceito de regulação não se resume à centralidade no Estado para o seu 

exercício. A regulação hoje é descentralizada. Os pressupostos da regulação 

descentralizada, de acordo com Julia Black, são a complexidade na interação entre 

atores, a fragmentação do conhecimento, informação, poder e controle, a 

interdependência entre atores estatais e não estatais no exercício da regulação e ainda a 

descaracterização da distinção entre público e privado. 

A regulação é exercida de forma policêntrica, heterárquica e por uma rede de 

atores interdependentes. A regulação descentralizada envolve controle de 

comportamentos, intencionalidade, definição de um problema a ser resolvido ou um 

objetivo a ser alcançado e o uso dos mecanismos de estabelecimento de padrões 

(standards) ou normas, de coleta de informações sobre como são os comportamentos e 

de alteração de comportamentos (enforcement). 

De acordo com Julia Black, regulação descentralizada e policêntrica são 

sinônimos, mas chamam a atenção em direções distintas. A regulação descentralizada 

desvia a atenção do Estado. O termo nega que haja necessariamente um papel central 

para o Estado na regulação e procura chamar a atenção para esse ponto. Já regulação 

policêntrica é um termo que atua mais positivamente para chamar a atenção para os 

múltiplos locais em que a regulação ocorre em níveis subnacionais, nacionais e 

 
356 BLACK, Julia. Decentring regulation: Understanding the role of regulation and self-regulation in a 

“Post-Regulatory” world. Current legal problems, v. 54, n. 1, pp. 103–146, 2001. 
357 DECKER, Christopher. Modern Economic Regulation: An Introduction to Theory and Practice. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2014, p. 3 
358 DE LIMA JUNIOR, João Manoel. Autorregulação – Regime Jurídico. FGV Direito Rio. Juruá Editora. 

Curitiba: 2018, p. 44. 
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transnacionais 359 Acerca da questão da legitimidade da regulação descentralizada, não 

estatal, Julia Black defende que a legitimidade é a credibilidade e a aceitação social. A 

legitimidade não deve ser pensada como uma questão de validade legal, na medida em 

que, para algumas instituições, reconhecer a validade legal pode ser insignificante ou, 

até mesmo, improdutivo.360  

 

3.2. Opções regulatórias 

 

A teoria da regulação traz diversas opções de técnicas regulatórias à disposição 

dos reguladores.361 Cada técnica apresenta aspectos positivos e negativos e devem 

sempre ser analisadas em sua completude e com a possibilidade de serem aplicadas de 

forma isolada ou combinada, de acordo com as peculiaridades do objeto regulado, como 

por exemplo mercado ou vício.362 

No presente capítulo, são apresentadas quatro opções regulatórias: (i) não 

regular, (ii) autorregulação, (iii) autorregulação regulada e (iv) regulação 

governamental.  

 

3.2.1. Não regular 

 

Nesta opção regulatória, o regulador pode decidir não intervir em determinado 

setor, seja porque não há falha de mercado que justifique a interferência, seja porque o 

próprio mercado corrige tais falhas pela concorrência ou por mecanismos de 

autorregulação. 

O regulador possui diversas técnicas à sua disposição para analisar e verificar 

qual seria a melhor forma de regular determinado setor ou questão social. Sempre será 

possível a utilização de mais de uma técnica para alcançar os objetivos de determinada 

 
359 BLACK, Julia. Constructing and contesting legitimacy and accountability in polycentric regulatory 

regimes. LSE Law, Society and Economy Working Papers 2/2008. Disponível em 

http://eprints.lse.ac.uk/23040/1/WPS2008-02_Black.pdf. Acesso em 23 de abril de 2019. 
360 Idem. 
361 Utilizamos o conceito “regulador” em sentido amplo. Tratamos tanto o legislativo, executivo, ou 

órgãos vinculados.  
362 A regulação deve buscar o interesse público. Em relação a este conceito, a doutrina, em sua maioria, 

concorda em discordar: não há um consenso sobre a sua definição. Neste trabalho, interesse público deve 

ser entendido genericamente, como o bem de toda a coletividade. 

Nesse sentido, Odete Medauar conclui: “Mesmo sem exaurir todos os modos de conceituar interesse 

público, logo se conclui no sentido da impossibilidade de chegar a uma definição jurícia precisa; tal noção 

não corresponde a uma realidade direta e univocamente definível. 

Parece possível, no entanto, associá-la ao que deveria ser o bem de toda a coletividade. Uma percepção 

geral das exigências da comunidade.” (MEDAUAR, Odete. O direito administrativo em evolução. 3ª. ed. 

Brasília: Gazeta Jurídica, 2017, p. 232). 

http://eprints.lse.ac.uk/23040/1/WPS2008-02_Black.pdf
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opção regulatória, analisando caso a caso, testando e avaliando com frequência a 

eficiência da técnica ou das técnicas aplicadas. 363  

Caberá ao regulador ter em mente que as estratégias regulatórias devem, com 

certa frequência, mudar com o passar do tempo, tanto porque não estão mais 

performando nos níveis esperados ou para alcançar novos desafios que são colocados 

para os setores ou questões sociais reguladas como novos riscos e geradores de riscos 

ou ainda novos objetivos.364 

Esta, inclusive, é a primeira opção regulatória em técnica de Análise de Impacto 

Regulatório (“AIR”). De acordo com a OCDE, uma governança regulatória efetiva 

envolve políticas, ferramentas e instituições. Para alcançar a regulamentação eficaz, a 

OCDE defende a utilização da AIR.365 

A AIR é definida pela OCDE como uma ferramenta política para examinar e 

medir os benefícios, os custos e os prováveis efeitos de uma regulação já existente ou 

uma nova regulação. É um modelo de análise que busca informar os tomadores de 

decisão, sendo sua estrutura comumente dividida em (i) título da proposta regulatória; 

(ii) objetivo e efeito esperado da política regulatória; (iii) avaliação do problema 

político; (iv) consideração das opções; (v) avaliação dos impactos; (vi) resultados de 

consulta pública; (viii) estratégias de conformidade; e (ix) processos para 

monitoramento e avaliação. 366 

De acordo com o Guia Orientativo para Elaboração de Análise de Impacto 

Regulatório elaborado pela Casa Civil, “A AIR é um dos principais instrumentos 

voltados à melhoria da qualidade regulatória. Consiste num processo sistemático de 

análise baseado em evidências que busca avaliar, a partir da definição de um problema 

regulatório, os possíveis impactos das alternativas de ação disponíveis para o alcance 

dos objetivos pretendidos. Tem como finalidade orientar e subsidiar a tomada de 

decisão e, em última análise, contribuir para que as ações regulatórias sejam efetivas, 

eficazes e eficientes.”367 

 
363 BALDWIN, Robert; CAVE, Martin; LODGE, Martin. Understanding Regulation. Theory, Strategy, 

and Practice. 2a ed. Oxford: Oxford University Press, 2012, pp. 130-133. 
364 Idem. 
365 Conf. OCDE. Introductory Handbook for Undertaking Regulatory Impact Analysis (RIA), 2008. 

Disponível em https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/44789472.pdf. Acesso em 7 de janeiro de 

2019. 
366 Idem. 
367 CASA CIVIL. Guia Orientativo para Elaboração de Análise de Impacto Regulatório – guia AIR. 

Disponível em http://www.casacivil.gov.br/governanca/regulacao/apresentacao-regulacao-pasta/pasta-

retirados/diretrizes-gerais-e-guia-orientativo-para-elaboracao-de-analise-de-impacto-regulatorio-

air/diretrizes-gerais-e-guia-orientativo-para-elaboracao-de-analise-de-impacto-regulatorio-

https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/44789472.pdf
http://www.casacivil.gov.br/governanca/regulacao/apresentacao-regulacao-pasta/pasta-retirados/diretrizes-gerais-e-guia-orientativo-para-elaboracao-de-analise-de-impacto-regulatorio-air/diretrizes-gerais-e-guia-orientativo-para-elaboracao-de-analise-de-impacto-regulatorio-air/imagemparacapa-guia.png/@@images/718c8ae5-684c-4f53-ab76-5741a9d01455.png
http://www.casacivil.gov.br/governanca/regulacao/apresentacao-regulacao-pasta/pasta-retirados/diretrizes-gerais-e-guia-orientativo-para-elaboracao-de-analise-de-impacto-regulatorio-air/diretrizes-gerais-e-guia-orientativo-para-elaboracao-de-analise-de-impacto-regulatorio-air/imagemparacapa-guia.png/@@images/718c8ae5-684c-4f53-ab76-5741a9d01455.png
http://www.casacivil.gov.br/governanca/regulacao/apresentacao-regulacao-pasta/pasta-retirados/diretrizes-gerais-e-guia-orientativo-para-elaboracao-de-analise-de-impacto-regulatorio-air/diretrizes-gerais-e-guia-orientativo-para-elaboracao-de-analise-de-impacto-regulatorio-air/imagemparacapa-guia.png/@@images/718c8ae5-684c-4f53-ab76-5741a9d01455.png
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A Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019 (Lei das Agências Reguladoras), em 

seu artigo 6º, traz a obrigatoriedade de análise de impacto regulatório para “a adoção e 

as propostas de alteração de atos normativos de interesse geral dos agentes 

econômicos, consumidores ou usuários dos serviços prestados”. No mesmo sentido, é o 

artigo 5º da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019 (Lei da Liberdade Econômica) 

que determina que as propostas de edição e de alteração de atos normativos de interesse 

geral de agentes econômicos ou de usuários de serviços prestados, a serem editadas 

“por órgão ou entidade da administração pública federal, incluídas as autarquias e as 

fundações públicas, serão precedidas da realização de análise de impacto regulatório, 

que conterá informações e dados sobre os possíveis efeitos do ato normativo para 

verificar a razoabilidade do seu impacto econômico”. 

Camila Moreira de Castro conceitua AIR como uma ferramenta para medir 

performance regulatória visando eficiência. Alguns aspectos importantes são: aumento 

de informação, debates, transparência e fortalecimento da democracia e 

competitividade.368 É esperado que a AIR auxilie o regulador no processo de tomada de 

decisões, provendo um aumento do entendimento dos impactos da regulação no mundo. 

Na AIR, busca-se analisar os efeitos de determinada norma a ser alterada ou 

criada no mundo antes de sua efetiva criação/mudança. Se a implementação da norma 

for negativa à realidade, não deve ser implementada. Como se verifica do Guia de AIR 

da Casa Civil, a regra é a livre iniciativa e a intervenção por regulação deve ser a 

exceção, a AIR não é uma simples “comparação entre alternativas de intervenção”, 

podendo chegar à conclusão, “após o exame de todas as informações e considerações 

relevantes, a AIR pode inclusive indicar que não regular é a melhor alternativa 

possível”.369  

 

3.2.2. Regulação estatal 

 

 
air/imagemparacapa-guia.png/@@images/718c8ae5-684c-4f53-ab76-5741a9d01455.png. Acesso em 7 

de janeiro de 2019. 
368 CASTRO, Camila Moreira de. Some aspects of implementing Regulatory Impact Analysis in Brazil. 

Revista Administração Pública, Rio de Janeiro 48(2):323-342, mar./abr. 2014.  
369 CASA CIVIL. Guia Orientativo para Elaboração de Análise de Impacto Regulatório – guia AIR. 

Disponível em http://www.casacivil.gov.br/governanca/regulacao/apresentacao-regulacao-pasta/pasta-

retirados/diretrizes-gerais-e-guia-orientativo-para-elaboracao-de-analise-de-impacto-regulatorio-

air/diretrizes-gerais-e-guia-orientativo-para-elaboracao-de-analise-de-impacto-regulatorio-

air/imagemparacapa-guia.png/@@images/718c8ae5-684c-4f53-ab76-5741a9d01455.png. Acesso em 7 

de janeiro de 2018, p. 24.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.848-2019?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.874-2019?OpenDocument
http://www.casacivil.gov.br/governanca/regulacao/apresentacao-regulacao-pasta/pasta-retirados/diretrizes-gerais-e-guia-orientativo-para-elaboracao-de-analise-de-impacto-regulatorio-air/diretrizes-gerais-e-guia-orientativo-para-elaboracao-de-analise-de-impacto-regulatorio-air/imagemparacapa-guia.png/@@images/718c8ae5-684c-4f53-ab76-5741a9d01455.png
http://www.casacivil.gov.br/governanca/regulacao/apresentacao-regulacao-pasta/pasta-retirados/diretrizes-gerais-e-guia-orientativo-para-elaboracao-de-analise-de-impacto-regulatorio-air/diretrizes-gerais-e-guia-orientativo-para-elaboracao-de-analise-de-impacto-regulatorio-air/imagemparacapa-guia.png/@@images/718c8ae5-684c-4f53-ab76-5741a9d01455.png
http://www.casacivil.gov.br/governanca/regulacao/apresentacao-regulacao-pasta/pasta-retirados/diretrizes-gerais-e-guia-orientativo-para-elaboracao-de-analise-de-impacto-regulatorio-air/diretrizes-gerais-e-guia-orientativo-para-elaboracao-de-analise-de-impacto-regulatorio-air/imagemparacapa-guia.png/@@images/718c8ae5-684c-4f53-ab76-5741a9d01455.png
http://www.casacivil.gov.br/governanca/regulacao/apresentacao-regulacao-pasta/pasta-retirados/diretrizes-gerais-e-guia-orientativo-para-elaboracao-de-analise-de-impacto-regulatorio-air/diretrizes-gerais-e-guia-orientativo-para-elaboracao-de-analise-de-impacto-regulatorio-air/imagemparacapa-guia.png/@@images/718c8ae5-684c-4f53-ab76-5741a9d01455.png
http://www.casacivil.gov.br/governanca/regulacao/apresentacao-regulacao-pasta/pasta-retirados/diretrizes-gerais-e-guia-orientativo-para-elaboracao-de-analise-de-impacto-regulatorio-air/diretrizes-gerais-e-guia-orientativo-para-elaboracao-de-analise-de-impacto-regulatorio-air/imagemparacapa-guia.png/@@images/718c8ae5-684c-4f53-ab76-5741a9d01455.png
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Regulação estatal traz a ideia de controle de um setor econômico por regras 

estabelecidas pelo governo, podendo ainda, haver controle exercido por uma agência 

pública sobre atividades valorizadas pela comunidade. Nessa intervenção estatal com 

regulação, alguns problemas são identificados, como (i) regulação para defesa de 

interesses políticos do regulador, (ii) assimetria de informação em relação ao setor 

regulado, e (iii) risco de captura pelo poder econômico. 

A regulação para defesa de interesses políticos do regulador, como mencionam 

Baldwin, Cave e Lodge, o político se vê interessado em sua reeleição, quando 

confrontados em decidir se regulam para ampliar o seu eleitorado ou atuar em favor de 

um interesse da coletividade, muitas vezes regula visando a ampliação de seus 

eleitores.370 

As informações econômico-financeiras e relacionadas à operação da atividade 

econômica regulada são mais conhecidas pelas próprias empresas atuantes do que pelo 

Estado regulador e, assim, as decisões a serem tomadas pelo regulador estão, de certa 

forma, subordinadas às informações prestadas pelos agentes do mercado. Uma das 

formas de reduzir essa assimetria de informação se mostra na contratação de agentes do 

mercado regulado e treinamento de pessoal por agências reguladoras, por exemplo.371  

Captura pode ser conceituada como a influência de grupos de interesse no 

resultado da regulação do Estado em benefício de tais grupos de interesse. A teoria da 

captura foi apresentada por Stigler, segundo o qual a regulação seria adquirida pelos 

agentes da indústria regulada e seria concebida e executada, em primeiro lugar, em seu 

benefício.372  

 

3.2.3. Autorregulação 

 

A autorregulação é a regulação entre particulares que foge da ideia de regulação 

exclusivamente governamental. Tratamos aqui de autorregulação entre grupo de agentes 

econômicos privados. Não estamos tratando de autorregulação individual em que uma 

entidade se autorregula independentemente de outras.373 De acordo com Huyse e 

 
370 BALDWIN, Robert; CAVE, Martin; LODGE, Martin. Understanding Regulation. Theory, Strategy, 

and Practice. 2a ed. Oxford: Oxford University Press, 2012, p. 44. 
371 Sobre assimetria de informação, vide item 2.3. 
372 STIGLER, George J. The theory of economic regulation, Bell Journal of Economics and Management 

Science 2/1, Spring, 1971. 
373 Sobre a diferença entre autorregulação individual e autorregulação de grupos, conf. GUNNINGHAM, 

Neil. REES, Joseph. "Industry Self-Regulation: An Institutional Perspective." Law & Policy, vol. 19, no. 
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Parmentier, autorrergulação é o conjunto de “ordens normativas de governos privados 

(como empresas, escolas, hospitais) e as ordens normativas de comunidades 

profissionais e redes de negócios”.374 

De acordo com Coglianese e Mendelson, a regulação vinda de um agente 

externo a determinado grupo econômico (como, por exemplo, o Estado), via de regra, 

apresenta quatro elementos: (i) alvo; (ii) regulador; (iii) comando; e (iv) consequências. 

Já na autorregulação, dois elementos se fundem: o alvo e o regulador se consubstanciam 

em um mesmo agente.375  

Segundo os autores, a autorregulação refere-se a qualquer sistema de regulação 

no qual o alvo da regulação, no nível da empresa ou indivíduo regulado, impõe 

comandos e consequências sobre si mesmo.376 Ao invés da distância organizacional 

usual que existe quando uma agência governamental externa regula uma empresa do 

setor privado, a autorregulação refere-se à estreita conexão entre o regulador e o alvo 

regulado. Assim, “a característica que distingue a autorregulação de outras formas 

regulatórias não é o comando ou mesmo as consequências, mas sim a unidade do 

regulador e do alvo”.377 

A autorregulação não necessariamente significa um movimento de 

desestatatização.378 As origens da autorregulação vêm “da necessidade natural das 

agremiações de, no seu âmbito, ordenarem as atividades de seus associados”.379 Não 

há, necessariamente, a exclusão obrigatória da atuação total do ente estatal, podendo 

 
4, Out. 1997, p. 363-414. Disponível em HeinOnline, 

https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/lawpol19&i=373. Acesso em 13 de novembro de 2019. 
374 HUYSE, Luc. PARMENTIER, Stephen. "Decoding Codes: The Dialogue between Consumers and 

Suppliers through Codes of Conduct in the European Community," Journal of Consumer Policy 13: 253-

72, KluwerAcademic Publishers, 1990. 
375 COGLIANESE, Cary. MENDELSON, Evan. Meta‐Regulation and Self‐Regulation. In The Oxford 

Handbook of Regulation, 2010. Org. BALDWIN, Robert; CAVE, Martin; LODGE, Martin. Londres: 

2010. 
376 Idem. 
377 Tradução livre. COGLIANESE, Cary. MENDELSON, Evan. Meta‐Regulation and Self‐Regulation. In 

The Oxford Handbook of Regulation, 2010. Org. BALDWIN, Robert; CAVE, Martin; LODGE, Martin. 

Londres: 2010. 
378 YAZBEK, Otávio. A Regulamentação das Bolsas de Mercadorias e Futuros e as Novas Atribuições 

da Comissão de Valores Mobiliários. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, n. 34. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 6. 
379 “As origens da auto-regulação, a bem da verdade, não parecem residir em um discurso ideológico de 

desestatização, inexistente quando da criação de algumas instâncias tipicamente auto-reguladoras, mas 

muito mais na necessidade natural das agremiações de, no seu âmbito, ordenarem as atividades de seus 

associados. Nesse sentido, a auto-regulação é fruto, inicialmente, da própria atividade associativa e da 

criação de instâncias administrativas nas entidades coletivas.” (YAZBEK, Otávio. A Regulamentação das 

Bolsas de Mercadorias e Futuros e as Novas Atribuições da Comissão de Valores Mobiliários. Revista de 

Direito Bancário e do Mercado de Capitais, n. 34. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 6). 

https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/lawpol19&i=373
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existir mesmo com alguma interferência de autoridade governamental,380 nem, tão 

pouco é ausência de regulação.381 

De acordo com Vital Moreira, a autorregulação jurídica não é “auto” 

simplesmente porque possui como destinatários apenas o mesmo grupo ou categoria que 

lhe convencionou, trazendo, dessa forma, uma ideia de autolimitação, mas sim porque 

se caracteriza para os que estão submetidos às suas estipulações, como uma forma de 

regulação.382 Autorregulação é definida como regulação efetiva da atividade econômica, 

sendo objeto de uma imposição. Seria uma regulação imposta pelo conjunto dos agentes 

regulados.383 A autorregulação não é menos artificial do que a regulação estatal, pois 

implica a formulação de normas e sua execução, buscando condicionar a atividade dos 

agentes econômicos. Diferentemente da regulação estatal, a autorregulação “compete 

aos próprios agentes econômicos, colectivamente organizados, que desse modo são, 

simultaneamente, autores e destinatários da regulação.”384  

Para o autor, a autorregulação apresenta três características: (i) é forma de 

regulação e não ausência de regulação; (ii) é fonte coletiva de regulação (não existe 

autorregulação individual); e (iii) é forma de regulação não estatal.385 A autorregulação 

 
380 Gunninghan e Rees defendem a ideia de que os agentes públicos e privados atuam em conjunto 

quando há autorregulação em um setor, não existindo uma divisão entre os dois reguladores (Estado e 

regulador privado): “Here an important caution is in order. It is tempting to think of industry self-

regulation in a dualistic form - public versus private regulation – which draws a fixed division between 

the two. Like so many other dualisms (mind and body, individual and society, means and ends), this way 

of thinking about regulation is useful up to a point. But as a legal pluralist perspective also teaches us, 

such dualistic thinking can be misleading insofar as it obscures or overlooks the continuities and dynamic 

connections between public and private regulation. In fact, to overlook how these regulatory spheres 

coexist and interact is to obscure one of the most important things we need to understand about how 

industry self-regulation works in society,  for a growing body of evidence suggests that industry self-

regulation is closely linked to regulation by the government, like two partners joined in a mazy dance.” 

(GUNNINGHAM, Neil. REES, Joseph. "Industry Self-Regulation: An Institutional Perspective." Law & 

Policy, vol. 19, no. 4, Out. 1997, p. 363-414. Disponível em HeinOnline, 

https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/lawpol19&i=373. Acesso em 13 de novembro de 2019).  
381 Nesse sentido: “It is important to understand that self-regulation is very different from deregulation. 

That is because a policy of self-regulation incorporates legal pluralism, which says that regulatory policy 

must take seriously the differences among institutions in society and their potential for selfregulation.” 

(GUNNINGHAM, Neil. REES, Joseph. "Industry Self-Regulation: An Institutional Perspective." Law & 

Policy, vol. 19, no. 4, Out. 1997, p. 363-414. Disponível em HeinOnline, 

https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/lawpol19&i=373. Acesso em 13 de novembro de 2019). 
382 MOREIRA, Vital. Auto-regulação Profissional e Administração Pública. Lisboa: Almedina, 1997, p. 

56. 
383 Idem, p. 52 e seguintes. 
384 Idem, p. 53. 
385 “... três traços caracterizam a auto-regulação. Primeiro, é uma forma de regulação e não ausência 

desta; auto-regulação é uma espécie de gênero regulação; Segundo é uma fonte de regulação coletiva. 

Não existe auto-regulação individual; a autocontenção ou autodisciplina de cada agente econômico ou 

empresa, por motivos morais ou egoístas, não é regulação; a auto-regulação envolve uma organização 

coletiva que estabelece e impõe aos seus membros certas regras e certa disciplina (A.C. Page, 1986:144). 

https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/lawpol19&i=373
https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/lawpol19&i=373
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prescinde de um processo de organização coletiva ao qual se submete um determinado 

grupo de participantes.386 Tal processo ocorre fora do âmbito estatal, sendo 

desenvolvido por órgãos coletivos privados.  

A autorregulação pode decorrer, voluntariamente, por autovinculação de um 

determinado grupo interessado, imposta ou reconhecida oficialmente pelo Estado e 

dotadas de poderes a ela atribuídos.387 

Anthony Ogus apresenta como vantagens da autorregulação (i) maior expertise 

do regulador; (ii) custos de informação menores do que os do Estado; (iii) custos de 

monitoramento dos agentes e de aplicação de sanções (enforcement) menores; (iv) 

maior flexibilidade, tendo em vista que os regulados, por terem participado do processo 

de elaboração das regras de autorregulação, estariam mais propensos a cooperar e seguir 

as normas estabelecidas; (v) os custos regulatórios são internalizados pelos regulados e 

não suportados por todos os jurisdicionados.388 

Em relação à expertise, quando os reguladores fazem parte do grupo regulado, 

eles têm maior conhecimento técnico e relevantes da indústria em questão do que o 

Estado. Ainda que se sustentasse que o Estado pudesse então contratar alguém da 

indústria para ter essa expertise, em algum tempo, essa pessoa estaria desatualizada com 

novas tecnologias e questões relevantes daquela indústria e o problema da menor 

expertise do Estado retornaria.389 Os custos de informação são menores do que para o 

Estado porque os autorreguladores estão inseridos na indústria regulada. Não precisam 

buscar a informação com terceiros.  

Outro ponto relevante em relação à expertise maior na autorregulação tem 

relação com a eficácia regulatória. Por serem parte do grupo autorregulado, os 

autorreguladores possuem conhecimento especial das obrigações que seriam 

 
Terceiro, é uma forma de regulação não estadual.” (MOREIRA, Vital. Auto-Regulação Profissional e 

Administração Pública. Almedina, Coimbra, 1997, p. 53). 
386 “Self Regulation describes the situation of a group of persons or bodies, acting together, performing a 

regulatory function in respect of themselves and others who accept their authority” (BLACK, Julia. 

Constitutionalising self-regulation. Modern Law Review, n. 59, 1996, p. 24). 
387 “A auto-regulação tanto pode revestir juridicamente natureza privada, como natureza pública. No 

primeiro caso, as instâncias de auto-regulação são estabelecidas por autovinculação dos interessados, de 

forma voluntária, na base do direito privado e da liberdade negocial. No segundo caso, as instâncias de 

auto-regulação são impostas ou reconhecidas oficialmente pelo Estado e dotadas de poderes de normação 

e de disciplina obrigatória idênticos aos do Estado.” (MOREIRA, Vital. Auto-Regulação Profissional e 

Administração Pública. Almedina, Coimbra, 1997, p. 53). 
388 OGUS, Anthony. Rethinking Self-Regulation. In: Oxford Journal of Legal Studies, vol.15, spring, 

1995. 
389 Idem. 
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consideradas razoáveis pelo grupo regulado.390 O cumprimento das obrigações tende a 

ser maior, reduzindo os custos de monitoramento dos agentes e de aplicação de sanções 

(enforcement). No mesmo sentido, Gunningham e Rees entendem que, como a 

definição de regras e a identificação de violações a essas regras são de responsabilidade 

de profissionais com conhecimento detalhado do setor, isso sem dúvida levará a regras 

mais práticas e maior efetividade no policiamento.391  

De acordo com estudo da OCDE, a redução de custos é uma vantagem para os 

governos. Tais custos para os governos podem ser reduzidos, uma vez que os encargos 

de fiscalização e monitoramento são aliviados e/ou transferidos para a própria indústria. 

Os grupos autorregulados podem ser totalmente responsáveis por desenvolver os 

instrumentos de autorregulação, monitorar a conformidade e garantir a execução, ou 

podem trabalhar com entidades governamentais e outras partes interessadas nessas 

áreas, em corregulação com as autoridades estatais.392 

Outro aspecto relevante que reforça o argumento de maior efetividade no 

cumprimento das normas, levantado por Gunningham e Rees, é que a pressão de outros 

agentes do mesmo setor (peer pressure) traz ainda mais efetividade no cumprimento das 

normas e, como a autorregulação contempla padrões éticos de conduta, que se estendem 

além das normas estabelecidas e escritas, pode influenciar significativamente os padrões 

de comportamento.393 

Ainda, os autorreguladores são mais flexíveis para adaptação de suas regras às 

mudanças da indústria, pois atuam de forma relativamente informal e, geralmente, 

possuem a confiança dos integrantes do setor regulado.394 

Ainda de acordo com a OCDE, a autorregulação pode prevenir a regulamentação 

governamental formal, buscando evitar uma intervenção mais direta por parte do 

governo em determinado setor. Os acordos de autorregulação são vistos como 

 
390 OGUS, Anthony. Rethinking Self-Regulation. In: Oxford Journal of Legal Studies, vol.15, spring, 

1995. 
391 GUNNINGHAM, Neil. REES, Joseph. "Industry Self-Regulation: An Institutional Perspective." Law 

& Policy, vol. 19, no. 4, out. 1997, p. 363-414. Disponível em HeinOnline, 

https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/lawpol19&i=373. Acesso em 13 de novembro de 2019. 
392 OCDE - Industry self-regulation: Role and use in supporting consumer interests. 2015. Disponível em 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/CP(2014)4/FINAL&doc

Language=En. Acesso em 23 de abril de 2019.  
393 GUNNINGHAM, Neil. REES, Joseph. "Industry Self-Regulation: An Institutional Perspective." Law 

& Policy, vol. 19, no. 4, out. 1997, p. 363-414. Disponível em HeinOnline, 

https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/lawpol19&i=373. Acesso em 13 de novembro de 2019. 
394 OGUS, Anthony. Rethinking Self-Regulation. In: Oxford Journal of Legal Studies, vol.15, spring, 

1995. 

https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/lawpol19&i=373
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/CP(2014)4/FINAL&docLanguage=En
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/CP(2014)4/FINAL&docLanguage=En
https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/lawpol19&i=373
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instrumentos mais flexíveis, que poderiam ser adaptados mais facilmente para lidar com 

as mudanças nas condições no setor autorregulado. 395  

O risco de captura regulatória por órgão governamental é excluído, mas pode 

haver ainda a captura do próprio órgão autorregulador, quando este está excessivamente 

“próximo” dos negócios que supervisiona. 396 

Como desvantagens, Ogus apresenta (i) corporativismo e captura; (ii) ausência 

de legitimidade democrática (accountability); (iii) violação à separação dos poderes; e 

(iv) rent-seeking.397 

O risco de corporativismo e, pois, favoritismo de um determinado grupo, 

também é um ponto negativo da autorregulação, de acordo com a OCDE. Se um 

pequeno número de atores dominar a governança de um setor autorregulado, isso pode 

resultar em criação de normas que favorecem esses atores e a autorregulação pode criar 

barreiras à entrada ou distorcer a concorrência através, por exemplo, de organismos de 

licenciamento ou acreditação que discriminam certas empresas.398 João Manoel de Lima 

Junior, no mesmo sentido, levanta que tais barreiras podem ser criadas para impedir a 

entrada de concorrentes considerados indesejáveis ao grupo já atuante no setor 

autorregulado. De acordo com o autor um concorrente poderia ser considerado 

indesejado:399 

 

“quando, por exemplo, não compartilha do mesmo ethos, do mesmo esprit de corps, 

corporativo da maioria ou dos líderes do segmento. O ingresso desse tipo de 

participante no mercado acontece quando há o aumento na concorrência e na 

diversidade do perfil dos empresários atuantes no setor da economia, o que provoca um 

menor sentimento de pertencimento àquela corporação empresarial.” 

 

Em relação ao corporativismo, pode haver a aquisição de poder por grupos que 

não são responsáveis ao corpo político por canais convencionais. As regras criadas pelo 

grupo autorregulado podem ser consideradas como abusivas, na medida em que foram 

criadas por órgão que não possui legitimidade democrática para isso, especialmente 

 
395 OCDE - Industry self-regulation: Role and use in supporting consumer interests. 2015. Disponível em 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/CP(2014)4/FINAL&doc

Language=En. Acesso em 23 de abril de 2019.  
396 Idem. 
397 OGUS, Anthony. Rethinking Self-Regulation. In: Oxford Journal of Legal Studies, vol.15, spring, 

1995. 
398 OCDE - Industry self-regulation: Role and use in supporting consumer interests. 2015. Disponível em 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/CP(2014)4/FINAL&doc

Language=En. Acesso em 23 de abril de 2019.  
399 DE LIMA JUNIOR, João Manoel. Autorregulação – Regime Jurídico. FGV Direito Rio. Juruá Editora. 

Curitiba: 2018, pp. 63-64. 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/CP(2014)4/FINAL&docLanguage=En
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/CP(2014)4/FINAL&docLanguage=En
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/CP(2014)4/FINAL&docLanguage=En
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/CP(2014)4/FINAL&docLanguage=En
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quando as regras afetam terceiros que não fazem parte do grupo autorregulado400 (não 

foram criadas pelo Poder Legislativo, por exemplo, que foi eleito para esse fim). Nessa 

linha, João Manoel de Lima, sustenta que “esta crítica está fundada na premissa de que 

em estados democráticos de direito não podem existir poderes sem controles legais e 

democráticos. Deste modo, o exercício de poderes regulatórios pelas instituições 

autorreguladoras precisariam estar legitimados de instrumentos de controle de sua 

legalidade e legitimidade democrática.” 401 

Ademais, em um sistema autorregulado, as funções do agente autorregulador 

incluem formulação de políticas, interpretação de regras, julgamento e aplicação de 

sanções (enforcement), o que violaria a separação de poderes. Outro ponto é que a 

autorregulação apresentaria um histórico baixo de aplicação de sanções contra seus 

membros.402Os integrantes do setor autorregulado poderiam ainda agir para cartelização 

do setor econômico e barrar a entrada, ou ainda, excluir não membros do mercado 

respectivo (rent-seekers), criando práticas não competitivas, como taxa de regulação e 

restrições em propaganda que limite a competição de preço, por exemplo.403  

 

3.2.3.1. Tipos de Autorregulação 

 

A autorregulação pode decorrer, voluntariamente, por autovinculação de um 

determinado grupo interessado ou imposta ou reconhecida oficialmente pelo Estado e 

dotadas de poderes a ela atribuídos.404 

Odete Medauar classifica os tipos de autorregulação em (i) dirigida ou (ii) sem a 

atuação do ente regulador. Na autorregulação dirigida, os entes privados aceitam limitar 

a sua liberdade de ação sob as condições de “garantia de não haver imposição de 

regulação autoritária” e que o poder público confira a esses entes privados o poder de 

estabelecer normas para si próprios. Na autorregulação sem a atuação do ente estatal, 

“exclui-se da regulação”.405 

 
400 OGUS, Anthony. Rethinking Self-Regulation. In: Oxford Journal of Legal Studies, vol.15, spring, 

1995. 
401 DE LIMA JUNIOR, João Manoel. Autorregulação – Regime Jurídico. FGV Direito Rio. Juruá Editora. 

Curitiba: 2018, p. 65. 
402 OGUS, Anthony. Rethinking Self-Regulation. In: Oxford Journal of Legal Studies, vol.15, spring, 

1995. 
403 Idem. 
404 MOREIRA, Vital. Auto-Regulação Profissional e Administração Pública. Almedina, Coimbra, 1997, 

p. 53. 
405 “A literatura refere a auto-regulação dirigida: ocorre uma troca entre o Estado e grupos privados; estes 

aceitam limitar sua liberdade de ação sob dupla condição: a) garantia de não haver imposição de 
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Julia Black classifica os tipos de autorregulação conforme o grau de intervenção 

estatal de cada um, quais sejam: autorregulação mandatória, autorregulação autorizada, 

autorregulação coercitiva e autorregulação voluntária.406 

A autorregulação mandatória é aquela em que a autoridade governamental 

determina que os agentes privados devem estabelecer a sua regulação e ainda estabelece 

os parâmetros,407 geralmente em termos amplos, os quais os agentes privados devem 

seguir na sua regulação. Na autorregulação autorizada, os entes privados formulam a 

sua regulação que é então submetida à aprovação do governo. Na autorregulação 

coercitiva, o Estado determina que, caso os entes privados não estabeleçam suas normas 

de autorregulação, o Estado irá impor um sistema regulatório para o respectivo setor. 

Por fim, na autorregulação voluntária, não há qualquer envolvimento estatal, direta ou 

indiretamente, em promover ou exigir a autorregulação e a normatização é feita 

exclusivamente pelos particulares.408 

As formas de autorregulação mandatória, autorizada e coercitiva estão dentro do 

conceito de autorregulação dirigida, utilizando o termo de Odete Medauar, ou, como 

ensina Mercè Darnaculleta Gardella, autorregulação regulada.409 

 
regulação autoritária; b) o poder público lhes conferir o poder de fixar normas para si próprios. Ex: 

bancos na Suiça (cf. Moran, Le droit neo modeme des politiques publiques, L.G.D.J., 1999. p. 140).  

Mas pode haver auto-regulação sem a atuação do ente regulador e nesse caso, exclui-se da regulação. Ex: 

regulamentos de empresa; código de conduta da empresa; auto-regulamentação na área da publicidade; 

selos de qualidade; standards de qualidade. Cita-se o PANEL, criado em Londres em 1968, composto de 

profissionais encarregados de controlar o bom funcionamento do mercado de bolsa. (v. Catherine 

Teitgen-CoIIy, Les autorités admistratives indépendantes: histoire d'une institution, in Les autorités 

administratives indépendantes, org. Colliard e Timsit, PUF, 1988, p.26).” 

(MEDAUAR, Odete. Regulação e auto-regulação. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 

228, pp. 123-128, abr./jun., 2002. Disponível em 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/viewFile/46658/44479. Acesso em 27 de dezembro 

de 2018). 
406 No original, os tipos de autorregulação são denominados: voluntary self-regulation, coerced self-

regulation, sactioned self-regulation e mandated self-regulation (BLACK, Julia. Constitutionalising self-

regulation. Modern Law Review, n. 59, 1996, p. 27). 
407 Na autorregulação em que o Estado estabelece os parâmetros ou que é promovida, guiada ou 

controlada pelo Estado, é chamada na Europa de corregulação (corregulation). Nesse sentido, é a 

definição trazida pela Opinion of the European Economic and Social Committee on Self-regulation and 

co-regulation in the Community legislative framework (own-initiative opinion) (2015/C 291/05) 

(disponível em https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52014IE4850. Acesso 

em 3 de janeiro de 2019): “3.4. Lastly, co-regulation generally refers to a form of regulation of 

stakeholders that is promoted, guided or controlled by a third party which is either an official body or an 

independent regulatory authority, normally with oversight and monitoring powers and in some cases with 

the power to impose sanctions.”  
408 BLACK, Julia. Constitutionalising self-regulation. Modern Law Review, n. 59, 1996, p. 27. 
409 DARNACULLETA I GARDELLA, Mercè. Derecho administrativo y autorregulación: la 

autorregulación regulada. Tese (Doutorado) – Universitat de Girona, Girona, 2002, p. 656. Disponível 

em https://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/4787/tmdg.pdf?sequence=12&isAllowed=y. Acesso 

em 27 de dezembro de 2018. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/viewFile/46658/44479.%20Acesso%20em%2027
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52014IE4850
https://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/4787/tmdg.pdf?sequence=12&isAllowed=y
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O termo autorregulação regulada abrange qualquer forma de regulação pela 

administração pública da autorregulação. Gupta e Lad sustentam que a autorregulação, 

definida como um processo regulatório pela indústria em oposição à regulação 

governamental, não implica uma completa substituição do controle completo pela 

indústria no lugar do governo. Na verdade, alguma forma de fiscalização por autoridade 

governamental deve existir ao lado da autorregulação da indústria.410  

Na mesma linha, King e Lenox afirmam que a autorregulação seria proposta 

como um complemento à regulação do governo.411 Todavia, para que seja realmente 

classificada como autorregulação regulada, o governo deve atuar estabelecendo 

determinados parâmetros relacionados à atividade autorregulada e não simplesmente 

atuar de forma genérica para regular a atividade do setor econômico, como garantir a 

concorrência ou estabelecer regras de atuação relacionadas à proteção ao meio 

ambiente.  

De acordo com Mercè Darnaculleta Gardella, a autorregulação regulada seria um 

complemento ou uma alternativa à regulação estatal de polícia e, dessa forma, se 

caracterizaria como um mecanismo paralelo para o cumprimento da função executiva 

clássica da administração, tendo como objetivo juridicizar a autorregulação.412 Dessa 

forma, o Estado estaria controlando o poder que surge da própria sociedade.413  

 
410 “Industry self-regulation is defined here as ‘a regulatory process whereby an industry-level, as 

opposed to a governmental- or firm-level, organization (such as a trade association or a professional 

society) sets and enforces rules and standards relating to the conduct of firms in the industry.’ This 

definition does not imply a complete substitution of industry self-control for control by the government. In 

fact, some form of governmental oversight and threat of direct regulation often coexist alongside industry 

self-regulation. The definition does imply, however, that the primary responsibilities for formulation and 

enforcement of the regulatory standards rests with an industry self-regulatory body rather than a 

government agency.” (GUPTA, Anil K. LAD, Lawrence J. “Industry Self-Regulation: An Economic, 

Organizational, and Political Analysis.” The Academy of Management Review, vol. 8, nº. 3, 1983, pp. 

416–425. Disponível em www.jstor.org/stable/257830. Acesso em 11 de novembro de 2019). 
411 “Industry self-regulation-the voluntary association of firms to control their collective action-has been 

proposed as a complement to government regulation.” (KING, Andrew A.  LENOX Michael J. “Industry 

Self-Regulation without Sanctions: The Chemical Industry's Responsible Care Program.” The Academy of 

Management Journal, vol. 43, no. 4, 2000, pp. 698–716. Disponível em www.jstor.org/stable/1556362. 

Acesso em 11 de novembro de 2019). 
412 DARNACULLETA I GARDELLA, Mercè. Derecho administrativo y autorregulación: la 

autorregulación regulada. Tese (Doutorado) – Universitat de Girona, Girona, 2002, p. 655. Disponível 

em https://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/4787/tmdg.pdf?sequence=12&isAllowed=y. Acesso 

em 27 de dezembro de 2018. 
413 “Con base en estas consideraciones, la autorregulación regulada aparecería como un complemento o 

una alternativa a la regulación estatal de policía y, por tanto, como un mecanismo paralelo de 

cumplimiento de la clásica función ejecutiva de la Administración. El Derecho que surge al paso de la 

autorregulación regulada, sería, así una forma del Derecho público, que prescindiría, parcialmente, del 

Estado y de la Administración, y que tendría por objeto juridificar la autorregulación, controlando, en 

cierto modo, el poder que surge de la propia sociedad.” (DARNACULLETA I GARDELLA, Mercè. 

Derecho administrativo y autorregulación: la autorregulación regulada. Tese (Doutorado) – Universitat 

de Girona, Girona, 2002, p. 655. Disponível em https://dugi-

http://www.jstor.org/stable/257830
http://www.jstor.org/stable/1556362
https://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/4787/tmdg.pdf?sequence=12&isAllowed=y
https://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/4787/tmdg.pdf?sequence=12&isAllowed=y
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A corregulação pode ser incluída como um tipo de autorregulação regulada, na 

qual “há divisão mais ou menos equânime de tarefas e responsabilidades entre o 

Estado e o regulador privado.”414 No âmbito da União Europeia, nas hipóteses de 

autorregulação em que o Estado estabelece os parâmetros ou quando esta é promovida, 

guiada ou controlada pelo Estado, é chamada, nesse sentido, de corregulação 

(corregulation).415 416   

 
doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/4787/tmdg.pdf?sequence=12&isAllowed=y. Acesso em 27 de 

dezembro de 2018). 
414 BINENBOJM, Gustavo. Poder de polícia, ordenação e regulação. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 

284. 
415 Nesse sentido, é a definição trazida pela Opinion of the European Economic and Social Committee on 

Self-regulation and co-regulation in the Community legislative framework (own-initiative opinion) 

(2015/C 291/05) (disponível em https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/reports-and-

studies/3588/3588, acesso em 3 de janeiro de 2019): “3.4. Lastly, co-regulation generally refers to a form 

of regulation of stakeholders that is promoted, guided or controlled by a third party which is either an 

official body or an independent regulatory authority, normally with oversight and monitoring powers and 

in some cases with the power to impose sanctions.” 
416 “A corregulação é um modelo regulatório fundado na divisão de tarefas e responsabilidades entre o 

Estado, agentes regulados e partes interessadas, cuja concretização se dá, formalmente, por meio de 

delegação de tarefas pelo Poder Público, mediante fixação de parâmetros sob controle estatal. Nesse caso, 

é possível que os particulares sejam exortados a desenvolver ou dar concretude a um corpo de princípios 

básicos editados pelo Estado, por meio de lei ou de regulamento, sob a supervisão de um regulador 

estatal. De outro modo, é também possível que a lei atribua a uma entidade privada específica a prática de 

um ato de polícia (a emissão de um atestado ou uma certificação) do qual dependa, v.g., a expedição de 

uma licença administrativa.” (BINENBOJM, Gustavo. Poder de polícia, ordenação e regulação. Belo 

Horizonte: Fórum, 2016, pp. 283-284). 

https://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/4787/tmdg.pdf?sequence=12&isAllowed=y
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/reports-and-studies/3588/3588
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/reports-and-studies/3588/3588
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3.3. Autorregulação regulada dos gasodutos de escoamento e UPGNs como 

estratégia regulatória para o compartilhamento de infraestruturas no setor de gás 

natural no Brasil 

 

A formação verticalmente integrada da indústria de gás natural acentua as falhas 

de mercado existentes do setor de gás como um todo, inclusive, de GNL, quais sejam, 

monopólio, externalidades e assimetria de informação, ampliando barreiras de entrada, 

trazendo empecilhos à concorrência. 

Há monopólio da Petrobras na propriedade da maior parte das infraestruturas do 

setor, como as UPGN, gasodutos de escoamento e os terminais de GNL. Por ser uma 

indústria com externalidade de rede, se verifica a presença de atividades distintas 

constituídas sob a forma de uma rede física, na medida em que, para o perfeito 

funcionamento, toda a rede está conectada (nesse caso, a plataforma de produção, o 

gasoduto de escoamento, a UPGN e os terminais de GNL). Sem a interconexão de cada 

atividade na cadeia, não é possível a entrega do GNL ao consumidor final. A assimetria 

de informação existe tanto entre o agente monopolista das principais infraestruturas 

(Petrobras) e os novos entrantes e entre os agentes desses segmentos, principalmente a 

própria Petrobras, e o regulador. 

Na regulação de uma indústria com atividades apresentando tais falhas de 

mercado, há duas importantes providências regulatórias a se tomar para a abertura de 

mercado a novos agentes e desenvolver a concorrência: o unbundling dos setores da 

atividade e a garantia de acesso a infraestruturas essenciais. 

O unbundling está sendo realizado desde o início da venda de ativos referente 

aos gasodutos de transporte (TAG e NTS) pela Petrobras e com o que foi estabelecido 

no TCC celebrado com o CADE.  

Há a necessidade de regulação ao acesso às infraestruturas. Os exemplos 

trazidos, Reino Unido e União Europeia, efetivaram essa regulação, juntamente com a 

efetivação do unbundling. 

Na União Europeia, o compartilhamento das infraestruturas no setor de GNL se 

dá por regulação estatal. Com o Terceiro Pacote da Energia buscou-se a regulação do 

acesso de terceiros a locais de armazenamento de gás e a instalações de GNL e foram 

definidas regras relativamente à transparência e à apresentação de relatórios regulares 

sobre as reservas de gás, e, ainda, as funções dos operadores das redes de transporte, 



 125 

armazenamento e/ou GNL para garantir o acesso à infraestrutura, que inclui a 

transparência e o fornecimento de informações para o acesso efetivo. 

De acordo com a Diretiva, o acesso a essas infraestruturas por terceiros deve ser 

regulado e a Diretiva ainda prevê regras relativas à transparência e à apresentação de 

relatórios regulares sobre as reservas de gás. De acordo com o artigo 32, os Estados-

Membros devem garantir, não apenas um sistema de acesso de terceiros às redes de 

transporte e distribuição, mas também às instalações de GNL.  

Conforme estabelecido no artigo 13, o operador possui quatro funções: (i) 

explorar, manter e desenvolver, em condições economicamente viáveis, instalações de 

transporte, de armazenamento e/ou de GNL seguras, confiáveis e eficientes, para 

garantir um mercado aberto aos novos operadores, respeitando o ambiente, e executar as 

obrigações de serviço público com meios adequados; (ii) não deve discriminar usuários 

ou categorias de usuários da rede, em especial a favor das empresas suas coligadas; (iii) 

facultar a todos os outros operadores de redes de transporte, de armazenamento, de 

GNL ou de distribuição informações suficientes para assegurar que o transporte e o 

armazenamento de gás natural possam ser realizados de forma compatível com uma 

exploração segura e eficiente da rede interligada; e (iv) facultar aos usuários da rede as 

informações de que necessitem para um acesso eficiente à mesma.  

Em relação aos dutos de escoamento, a Diretiva prevê a possibilidade de acesso 

negociado ou definição em regulação dos critérios de acesso com regulação pelos 

Estados-Membros, cabendo a cada Estado-Membro a decisão do modelo a ser adotado 

internamente. Há previsão de acesso não discriminatório e, em caso de recusa de acesso, 

por falta de capacidade ou no caso de o acesso ao gasoduto de escoamento impedir o 

cumprimento de obrigações de serviço público que lhe tenham sido atribuídas, ou em 

caso de dificuldades econômicas sérias, pode haver recusa, desde que fundamentada.  

Todavia, os Estados-Membros podem tomar as medidas necessárias para 

assegurar que, em caso de recusa de acesso à rede por falta de capacidade ou falta de 

ligação, os proprietários dos gasodutos de escoamento efetuem os melhoramentos 

necessários, desde que tal investimento seja economicamente viável e sempre que um 

potencial cliente esteja interessado em pagar por isso.   

Além de estabelecer a necessidade de regulação do acesso pelos Estados-

membros, o Terceiro Pacote da Energia também prevê a regulação do preço para acesso 

aos gasodutos de escoamento, com o estabelecimento de regulação das tarifas de acesso. 
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Para o acesso a novas infraestruturas, o Terceiro Pacote da Energia traz algumas 

condições para a isenção do acesso, por período determinado, que deve ser requerida à 

autoridade reguladora. Interessante ressaltar que a possibilidade de isenção ao acesso 

não se justifica para que o agente que investiu nessa infraestrutura possa pagar o 

investimento realizado. A negativa será autorizada se o investimento tiver relação com a 

melhoria no setor: há necessidade de que o investimento, por exemplo, seja capaz de 

promover a concorrência no fornecimento de gás e aumentar a segurança no 

abastecimento e que essa derrogação não prejudique a concorrência nem o bom 

funcionamento do mercado interno do gás natural ou o funcionamento eficiente do 

sistema regulado a que está ligada a infraestrutura. 

O Reino Unido, para o compartilhamento de determinadas infraestruturas no 

setor de petróleo e gás, estabelece um modelo de corregulação, uma das formas de 

autorregulação regulada. O Código do Reino Unido foi lançado em 2004 e revisado e 

atualizado em 2012. Foi desenvolvido pela Oil & Gas UK, organização sem fins 

lucrativos compostas por membros do setor de petróleo e gás, em consulta com o 

DECC, substituído pelo Departamento para Estratégia de Negócios, Energia e Indústria.  

O Código fornece parâmetros para proprietários de infraestrutura de petróleo e 

gás e usuários que devem ser seguidos na busca, oferta e negociação de acesso à 

infraestrutura do setor. Aplica-se ao processamento e transporte de todo o petróleo e gás 

do Reino Unido ao longo da cadeia de produção e fornecimento de hidrocarbonetos - 

desde o poço até terminais receptores e instalações iniciais de processamento em terra, 

incluindo (i) terminais e oleodutos terrestres de petróleo e gás que manuseiam óleo e (ii) 

gás antes do ponto de entrada no SNT. O Código não se aplica ao acesso aos terminais 

do STN, interconectores ou de importação de GNL. 

O Código busca esclarecer e facilitar a resolução de pedidos de acesso, com base 

em negociações não discriminatórias. Todavia, o Código é voluntário e não é 

juridicamente vinculativo, o que pode propiciar a atitude discriminatória de agentes que 

não autorizem o acesso à infraestrutura por não estarem de acordo com o código. 

O Código do Reino Unido prevê a obrigatoriedade de fornecimento de 

informações pelos proprietários da infraestrutura sobre a capacidade disponível. As 

negociações entre o operador da infraestrutura e a parte interessada devem ser 

concluídas o mais rápido possível, sem favorecer qualquer empresa em particular. 

Ainda em relação à transparência, o Código do Reino Unido estabelece a 
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obrigatoriedade de publicidade dos contratos, cujos resumos devem ser disponibilizados 

pelos proprietários e/ou operadores da infraestrutura. 

A OGA atua quando as partes não chegarem a um acordo sobre o acesso à 

infraestrutura ou no caso de as negociações não serem concluídas dentro de seis meses. 

Nesse cenário, o interessado no acesso à infraestrutura, poderá solicitar que a OGA 

estabeleça os termos de acesso. 

Alguns aspectos da atuação da OGA nessa avaliação estão definidos em guia 

para a resolução de disputas no caso de acesso a infraestruturas do setor. A OGA terá o 

dever de evitar prejuízos aos proprietários da infraestrutura e aos usuários existentes e 

será obrigada a levar em conta quaisquer considerações relevantes para a disputa, como, 

por exemplo, informações financeiras, incluindo (i) a capacidade disponibilizada ou que 

pode ser disponibilizada; (ii) as necessidades razoáveis do proprietário da infraestrutura 

e qualquer associado do proprietário para o transporte e processamento de petróleo; (iii) 

os interesses de todos os usuários e operadores do duto ou instalação; e (iv) a 

necessidade de manter a segurança e a regularidade dos suprimentos de petróleo.417  

Assim, apresentamos dois modelos utilizados no setor: (i) o primeiro modelo, da 

União Europeia, de regulação estatal do acesso e do preço e (ii) o segundo modelo do 

Reino Unido com uma forma de corregulação, sem uma obrigatoriedade de 

cumprimento do Código do Reino Unido pelos agentes do mercado.  

Uma das desvantagens do modelo da União Europeia diz respeito à assimetria de 

informação existente entre o regulador e o regulado. Ainda que o Poder Público contrate 

pessoas que trabalharam na iniciativa privada e possuem conhecimento técnico, com a 

evolução da tecnologia do setor, o regulador estará novamente sem a informação efetiva 

daquele setor. Há também o risco de captura do regulador. 

Já o modelo do Reino Unido, mostra uma falha no fato de os agentes do 

mercado não estarem obrigados a vincular-se ao Código do Reino Unido. Assim, se os 

principais agentes não fizerem parte do processo de autorregulação, não haverá acesso 

efetivo às infraestruturas. 

Quanto às opções apresentadas em relação ao acesso às infraestruturas 

essenciais, temos  quatro principais trazidas no presente trabalho foram: (i) não regular 

as infraestruturas de GNL, gasodutos de escoamento, UPGN e Terminais de GNL, e 

 
417 OIL & GAS AUTHORITY. Guidance on Disputes over Third Party Access to Upstream Oil and Gas 

Infrastructure. Disponível em https://www.ogauthority.co.uk/media/2712/oga_guidance_disputes-over-

third-party-acccess-to-upstream-infrastructure.pdf, acesso em 27 de dezembro de 2018. 

https://www.ogauthority.co.uk/media/2712/oga_guidance_disputes-over-third-party-acccess-to-upstream-infrastructure.pdf
https://www.ogauthority.co.uk/media/2712/oga_guidance_disputes-over-third-party-acccess-to-upstream-infrastructure.pdf


 128 

permitir que o proprietário da infraestrutura decida como e quando oferecer acesso 

(excluindo a previsão da Lei do Gás); (ii) introduzir regulação estatal por meio da Lei 

do Gás, determinando a obrigação do acesso; (iii) deixar a cargo dos agentes do 

mercado a regulação e o estabelecimento de parâmetros para atuação como grupo na 

autorregulação; ou (iv) regular com autorregulação regulada, agindo o Estado como 

supervisor da atuação dos particulares e deixando aos agentes do mercado o 

estabelecimento das regras para o acesso. Dentro da autorregulação regulada, ainda há a 

possibilidade de modelo de corregulação, com a divisão de tarefas e responsabilidades entre 

o Estado, agentes regulados e partes interessadas, em que o Poder Público delega funções aos 

particulares para autorregulação, fixando parâmetros sob controle estatal.  

A primeira opção, não regular as infraestruturas de GNL, gasodutos de 

escoamento, UPGNs e terminais de GNL, não é uma situação adequada, na medida em 

que o setor apresenta falhas de mercado em relação às referidas infraestruturas e não 

criaria incentivos para a entrada de novos agentes no mercado de gás natural no Brasil.  

A Petrobras permaneceria como a principal proprietária de infraestruturas essenciais e 

continuaria decidindo quando e como dar acesso.  

A segunda opção, regulação estatal alterando a Lei do Gás e determinando a 

obrigação do acesso, sem participação dos agentes de mercado, semelhante ao modelo 

atual da União Europeia. A princípio, essa seria uma opção para ampliar o mercado à 

concorrência. Todavia, como desvantagem, permaneceriam questões relacionas à 

assimetria de informação, visto que o regulador estatal não possui todo o conhecimento 

técnico do setor para estabelecer as condições de acesso. Nesse cenário, a captura do 

regulador também pode se apresentar. 

A terceira opção, deixar totalmente a cargo dos agentes de mercado a 

autorregulação, apresenta como vantagens a mitigação da assimetria de informação 

entre regulador e regulados e, via de regra, pode reduzir número de litígios contrários à 

regulação e aumenta a adesão às normas, na medida em que os regulados tendem a 

cumprir normas que os próprios criaram. Todavia, apresenta como desvantagem o fato 

de que não há a certeza de que tais agentes agiriam em comum acordo para, não apenas 

atender às suas necessidades como grupo, mas também atuar em favor do interesse dos 

clientes finais e da eficiência energética do país. Além disso, há o risco de atuação 

desses agentes com corporativismo e captura dos autorreguladores, cartelização, 

ausência de legitimidade democrática e rent-seeking, já abordados neste trabalho. 
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A última opção, autorregulação regulada, como corregulação, modelo similar ao 

existente no Reino Unido, traria a obrigação aos agentes, principalmente à Petrobras, de 

conceder o acesso às infraestruturas essenciais, quais sejam, gasoduto de escoamento, 

UPGN e terminal de GNL, a outros agentes do mercado e conferiria aos agentes 

competência para a elaboração das diretrizes para o compartilhamento, podendo haver 

previsão de posterior homologação e contínua supervisão da autoridade estatal e da 

ANP. 

Permitir que os agentes do mercado estabeleçam os critérios técnicos no 

compartilhamento das infraestruturas e critérios para estabelecer o valor do pagamento 

em contratos futuros, possui como uma de suas justificativas o fato de que o mercado de 

gás natural é complexo e apresenta agentes com elevada capacidade técnica. Há 

assimetria de informação entre os agentes do mercado e o regulador estatal, de modo 

que deixar que os agentes definam a forma de acesso mitiga a assimetria de informação. 

Ao mesmo tempo, uma autorregulação regulada, com atuação do ente regulador, 

protege o consumidor final e a segurança energética do país da atuação dos agentes de 

mercado não deixando a atuação desses agentes sem uma supervisão.  

Outro aspecto que a autorregulação regulada poderia mitigar é a redução dos 

efeitos do corporativismo. O setor de gás natural no Brasil tem a participação de 

empresas que possuem relações comerciais entre elas e interesses econômicos que 

podem acarretar o corporativismo. Tais regras poderiam criar, por exemplo, barreiras à 

entrada de novos agentes.  

A atuação da agência pode garantir que os interesses dos consumidores finais e 

das necessidades energéticas do país sejam acompanhados e buscados no setor. Além 

disso, os próprios agentes também atuariam como fiscais para que a infraestrutura seja 

compartilhada, não havendo apenas uma cobrança do Estado, mas também dos próprios 

agentes de mercado. 

Diferentemente no modelo do Reino Unido, que não cria a obrigação de todos os 

agentes do setor entrarem em consenso em relação ao código de acesso às 

infraestruturas, a previsão legal de que os termos de acesso estarão definidos por todos 

os agentes do mercado garante a adesão e consequente eficácia de um código nesse 

sentido. 

O Projeto de Lei nº 6.407/2013, ao tratar do acesso não discriminatório e 

negociado de terceiros interessados aos gasodutos de escoamento da produção, às 

instalações de tratamento ou processamento de gás natural e aos terminais de GNL 
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(artigo 28), prevê a corregulação, forma de autorregulação regulada, para esse fim. De 

acordo com o projeto, os proprietários das instalações em conjunto com os terceiros 

interessados deverão elaborar código de conduta e prática para acesso às infraestruturas, 

“observadas as boas práticas da indústria e diretrizes da ANP (...), bem como 

assegurar a publicidade e transparência desses documentos.” 

Note-se que o texto utiliza os termos “fica assegurado o acesso não 

discriminatório e negociado” ao acesso de terceiros e “os proprietários das instalações 

(...) deverão elaborar (...) código de conduta e prática de acesso à infraestrutura” 

demonstrando a obrigatoriedade de participação de todos os agentes na elaboração e no 

cumprimento do Código. Não se trata de sugestão, mas sim de obrigação a ser prevista 

em lei. A exigência de acesso não discriminatório é norma cogente; portanto, típica 

regulação estatal. Todavia, essa não é exaustiva, deixando espaço para a autorregulação 

no que tange às práticas de acesso. 

O Decreto nº 9.616/2018, um pouco diferente do texto do Projeto de Lei, 

estabelece que a ANP seria responsável em estabelecer as diretrizes do código de acesso 

e os procedimentos a serem adotados para resolução de conflitos: 

 

“Art. 1º O Decreto nº 7.382, de 2 de dezembro de 2010 , passa a vigorar com 

as seguintes alterações: 

(...)Art. 62-A A ANP, por meio de ato normativo, estabelecerá as diretrizes 

para a elaboração conjunta de códigos comuns de acesso, amparados nas boas 

práticas internacionais, pelos agentes detentores ou operadores de instalações 

de escoamento, de processamento e de terminais de GNL, com vistas à 

eficiência global das infraestruturas e a minimização de impactos ambientais. 

Parágrafo único. A ANP definirá os procedimentos a serem adotados para a 

solução de conflitos entre agentes econômicos nas hipóteses em que as 

tratativas de acesso não tiverem êxito, com ênfase na conciliação e no 

arbitramento.” 

 

O Decreto traz a possibilidade de corregulação, na medida em que menciona a 

elaboração conjunta de código de acesso às infraestruturas pela ANP e pelos agentes do 

setor. Além de prever a atuação da ANP na solução de controvérsias. 

Todavia, o Decreto não está livre de questionamentos. Há dois pontos principais. 

Em primeiro lugar, o Decreto, não poderia obrigar as empresas a garantir o acesso às 

suas infraestruturas, porque a lei atual não traz essa obrigação. Há previsão expressa na 

Lei do Gás, artigo 45, no sentido de que os proprietários das referidas infraestruturas – à 

exceção dos gasodutos de transporte – não estão obrigados a permitir o acesso de 

terceiros, não podendo o decreto criar uma obrigação não prevista em lei.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7382.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7382.htm#art62a
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Em segundo lugar, o Decreto nº 9.616/2018 prevê a possibilidade de a ANP 

definir “os procedimentos a serem adotados para a solução de conflitos entre agentes 

econômicos nas hipóteses em que as tratativas de acesso não tiverem êxito, com ênfase 

na conciliação e no arbitramento”. Tal previsão deveria estar no texto da lei, pois trata 

de definição de competências. 

A estratégia mais adequada seria definir os limites de atuação da ANP e os 

limites para a atuação dos agentes do setor em um modelo de corregulação no texto da 

lei, alterando a Lei do Gás. A atuação da ANP estaria limitada a verificar o 

cumprimento da lei pelos agentes do mercado e agir em caso de risco da segurança 

energética do País, protegendo o cliente final. 

O Projeto de Lei, por sua vez, dispõe a sobre questão da autorregulação 

regulada, nos seguintes termos: 

 

“Art. 28. Fica assegurado o acesso não discriminatório e negociado de terceiros 

interessados aos gasodutos de escoamento da produção, às instalações de tratamento 

ou processamento de gás natural e aos terminais de GNL.  

§ 1º O proprietário da instalação terá preferência para uso da própria infraestrutura, 

na forma da regulação da ANP.  

§ 2º Os proprietários das instalações relacionadas no caput deverão elaborar, em 

conjunto com os terceiros interessados, observadas as boas práticas da indústria e 

diretrizes da ANP, código de conduta e prática de acesso à infraestrutura, bem como 

assegurar a publicidade e transparência desses documentos.  

§ 3º A remuneração a ser paga ao proprietário de gasoduto de escoamento da 

produção, de instalações de tratamento ou processamento de gás natural e de 

terminal de GNL pelo terceiro interessado, bem como o prazo de duração do 

instrumento contratual serão objeto de acordo entre as partes, com base em critérios 

objetivos, previamente definidos e divulgados na forma do código de conduta e 

prática de acesso de que trata o § 2º. 

§ 4º Na eventualidade de controvérsia sobre o disposto neste artigo, caberá à ANP 

decidir sobre a matéria, tendo em conta o código de conduta e práticas de acesso, 

ressalvada a possibilidade de as partes, de comum acordo, elegerem outro meio de 

resolução de disputas legalmente admitido no Brasil.  

§ 5º O acesso de terceiros a terminal de GNL situado em instalação portuária deverá 

observar as regulações setoriais pertinentes.” 
 

O dispositivo, logo no parágrafo primeiro, determina que o proprietário da 

instalação terá preferência para uso da própria infraestrutura, de acordo com regulação 

da ANP. Para que o proprietário passe a assegurar o acesso, será necessário que a ANP 

estabeleça alguns parâmetros e obrigações em suas diretrizes. Por exemplo, um aspecto 

importante para ser abordado em diretriz da ANP é a obrigação de transparência do 

proprietário sobre a capacidade de suas instalações. Para assegurar a efetividade do 
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acesso, a ANP deverá prever a obrigação de o proprietário informar à ANP, 

mensalmente, por exemplo, a sua capacidade ociosa e disponível. 

Outro ponto importante para estar previsto no próprio Projeto de Lei, em relação 

ao proprietário, em linha com a decisão do CADE acerca de aplicação da teoria das 

essential facilities, é prever que, em caso de infraestrutura construída pelo proprietário 

que ainda não tenha se remunerado pelos gastos da construção, será dado prazo ao 

proprietário para que apenas, após esse prazo, seja obrigado a dar o acesso. De acordo 

com o CADE, a aplicação da teoria das infraestruturas essenciais em casos com 

investimentos elevados em infraestrutura não se justificaria sempre, uma vez que ainda 

poderia desincentivar investimentos futuros.418 Não seria uma vedação de acesso para 

sempre, mas por um período, de no mínimo, até que o investimento fosse recuperado. 

Nesse passo, inclusive, alterar o parágrafo primeiro do artigo 28 também se 

mostra relevante. A preferência para uso da própria infraestrutura pelo proprietário 

deveria ser pelo prazo necessário à amortização do investimento para efetividade do 

acesso a terceiros a essas infraestruturas. 

Importante ressaltar ainda que os agentes do mercado não possuem total 

liberdade na elaboração do código nos termos do Projeto de Lei. O Código de Conduta 

deverá estar em consonância com “as boas práticas da indústria e diretrizes da ANP”. 

Todavia, o Projeto de Lei não define os limites das diretrizes da ANP relacionados ao 

código de conduta, podendo, assim, esvaziar a ideia de autorregulação, a depender do 

conteúdo e abrangência de tais diretrizes. 

Além disso, de acordo com o Projeto de Lei, caberá à ANP resolução de 

controvérsias “tendo em conta o código de conduta e práticas de acesso, ressalvada a 

possibilidade de as partes, de comum acordo, elegerem outro meio de resolução de 

disputas legalmente admitido no Brasil.” 

Assim, no Projeto de Lei é positiva a imposição legal de participação e 

obediência dos agentes ao código de conduta, como autorregulação, mas não está claro 

o papel da ANP neste modelo de corregulação. É importante definir os temas que 

poderão ser tratadas pela ANP em suas diretrizes para não conflitar com a competência 

dos agentes atuantes no setor de autorregulação e, até mesmo, esvaziar o disposto no 

código. Caso contrário, os agentes podem elaborar um código de conduta e, a agência, 

 
418 Processo administrativo 08012.002692/2002-73, relator Conselheiro Carlos Ragazzo, julgamento em 

25 de março 2009. 
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em algum momento por discordância criar uma diretriz contrária ao código e esvaziando 

o seu teor. 

O Projeto de Lei deveria prever os parâmetros a serem tratados no código e que 

tais parâmetros não poderiam ser objeto de diretrizes da ANP, para evitar que a agência 

possa esvaziar o objeto do código em suas diretrizes, o que é possível com o texto atual 

do Projeto de Lei.  

Outro aspecto a ser alterado no Projeto de Lei, seria trazer previsão do 

procedimento caso os proprietários e interessados não cheguem a um acordo quanto à 

regulação ou não concluam a elaboração do código em até seis meses, como consta na 

regulação do Reino Unido. De acordo com aquela regulação, nesses casos, uma parte 

interessada poderá solicitar os termos de acesso à autoridade regulatória, no caso a 

OGA.  

Ao considerar o pedido, a OGA buscará evitar prejuízos aos proprietários da 

infraestrutura e aos usuários existentes e ainda está obrigada a levar em conta uma série 

de fatores especificados na legislação, como capacidade disponibilizada ou que pode ser 

disponibilizada e as necessidades razoáveis do proprietário da infraestrutura e qualquer 

associado do proprietário para o transporte e processamento de petróleo, entre outros.419 

O Projeto de Lei poderia ainda prever que caberá à ANP estabelecer os termos 

para acesso de determinado interessado caso os proprietários de infraestrutura e os 

terceiros interessados não definam o código em até seis meses. Seria uma forma de 

pressionar o mercado para que estabelecer o código, garantir o acesso e incentivar a 

entrada de novos agentes.  

Em relação ao preço para o acesso, o Projeto de Lei prevê que as partes irão 

negociar o valor a ser pago como remuneração com base nos critérios definidos no 

Código. Ou seja, a definição dos critérios do valor a ser pago pelo o acesso não cabe ao 

regulador.  

Uma solução semelhante à prevista em relação aos gasodutos de transporte na 

regulação atual poderia ser aplicada em caso de as partes não chegarem a um acordo em 

relação ao preço para o acesso às infraestruturas referidas. Nesses casos, poderia ser 

estabelecida a competência da ANP para a definição do preço.420 É importante incluir 

 
419 OIL & GAS AUTHORITY. Guidance on Disputes over Third Party Access to Upstream Oil and Gas 

Infrastructure. Disponível em https://www.ogauthority.co.uk/media/2712/oga_guidance_disputes-over-

third-party-acccess-to-upstream-infrastructure.pdf, acesso em 27 de dezembro de 2018. 
420 Artigo 58, § 1º, da Lei do Petróleo com redação dada pela Lei do Gás: 

https://www.ogauthority.co.uk/media/2712/oga_guidance_disputes-over-third-party-acccess-to-upstream-infrastructure.pdf
https://www.ogauthority.co.uk/media/2712/oga_guidance_disputes-over-third-party-acccess-to-upstream-infrastructure.pdf
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essa possibilidade de definição do preço pela ANP, na medida em que, muitas vezes a 

discriminação ao acesso não se dá como uma recusa ostensiva desse acesso, mas na 

imposição de condições não equitativas a terceiros quando comparadas às ofertadas ao 

conglomerado verticalmente integrado. Por fim, outra possibilidade é prever no Projeto 

de Lei a necessidade de homologação do código e prática de acesso pela ANP. Nesse 

caso, a ANP, ao homologar o código de acesso, poderia apenas questionar os termos 

estabelecidos pelos agentes de mercado se estes forem contrários a dispositivo de lei, 

mantendo a liberdade de ação dos agentes do mercado na definição dos termos do 

código de acesso, mas garantindo que os termos estão de acordo com a legislação e 

evitando eventuais questionamentos futuros em relação à legalidade dos termos do 

referido código. 

  

 
“Art. 58.  Será facultado a qualquer interessado o uso dos dutos de transporte e dos terminais marítimos 

existentes ou a serem construídos, com exceção dos terminais de Gás Natural Liquefeito - GNL, mediante 

remuneração adequada ao titular das instalações ou da capacidade de movimentação de gás natural, nos 

termos da lei e da regulamentação aplicável.  

§ 1o  A ANP fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração adequada com base em critérios 

previamente estabelecidos, caso não haja acordo entre as partes, cabendo-lhe também verificar se o valor 

acordado é compatível com o mercado.” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9478.htm#art58
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Conclusão 

O setor de gás natural no Brasil está em evolução. Com o fim do monopólio da 

Petrobras (promovido pela Emenda Constitucional nº 9/1995), a entrada de novos 

agentes econômicos, o desenvolvimento da produção de petróleo, a expectativa de 

produção de petróleo e gás no pré-sal e as necessidades da matriz energética do Brasil 

há um movimento da indústria de mudança na legislação para atender as suas 

necessidades e propiciar o seu desenvolvimento, o que se verifica pela iniciativa do Gás 

para Crescer, pelo Decreto nº 9.616/2018, pela Nota Técnica ANP 14/2018, pelas 

Propostas para o Mercado Brasileiro de Gás Natural apresentadas pelo Comitê de 

Promoção da Concorrência no Mercado de Gás Natural do Brasil, pelo Caderno do IBP 

e pelo substitutivo ao Projeto de Lei nº 6.407/2013. 

O setor de gás natural é um setor verticalmente integrado, possui características 

de indústria de rede e apresenta falhas de mercado como monopólio, externalidades de 

rede e assimetria de informação. Para reduzir os efeitos prejudiciais ao mercado 

relacionados a essas questões, há duas formas de regulação que podem ser buscadas: (i) 

unbundling e (ii) regulação de acesso a infraestruturas essenciais. Os participantes dessa 

indústria são empresas sofisticadas. 

O unbundling já teve início no Brasil com a venda de ativos da Petrobras e 

acordos posteriores celebrados entre o CADE e a Petrobras. Em relação às 

infraestruturas, gasodutos de escoamento, UPGNs e terminais de GNL, a maior parte 

das infraestruturas no setor de gás no Brasil é de propriedade de um único agente, a 

Petrobras.421 Como visto, tais infraestruturas são essenciais no setor de gás natural e o 

acesso às infraestruturas essenciais se mostra necessário para a entrada de novos agentes 

no mercado. Nesse sentido, inclusive, a nota técnica da ANP 14/2018 sugere a aplicação 

 
421 “Em regra geral, os gasodutos de escoamento da produção são ativos de propriedade do consórcio 

detentor da concessão de cada campo produtor, e, na maioria dos casos, estes consórcios são formados 

pela Petrobras e parceiros. Entretanto, por questões logísticas, tais gasodutos de escoamento se conectam 

a alguma infraestrutura de propriedade integral da Petrobras, como um gasoduto de escoamento de um 

outro campo, ou uma plataforma de um outro campo ou ainda uma UPGN, aos quais, segundo a Lei nº 

11.909/09 (Lei do Gás), não há obrigatoriedade de acesso a terceiros. 

A única exceção ao caso geral citado acima é o gasoduto de escoamento da produção do Campo de 

Manati (BA), o qual se conecta à Estação de Processamento Vandemir Ferreira de propriedade do 

consórcio detentor da concessão do campo (Petrobras - 35%, Queiroz Galvão - 45%, Brasoil - 10% e 

Geopark - 10%).” (ANP. Nota Técnica 14/2018. Disponível em 

http://www.anp.gov.br/images/Movimentacao/Transporte_de_Gas_Natural/estudos_notas_tecnicas/NT_1

4_2018.pdf. Acesso em 9 de janeiro de 2019). 

http://www.anp.gov.br/images/Movimentacao/Transporte_de_Gas_Natural/estudos_notas_tecnicas/NT_14_2018.pdf
http://www.anp.gov.br/images/Movimentacao/Transporte_de_Gas_Natural/estudos_notas_tecnicas/NT_14_2018.pdf
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da teoria das infraestruturas essenciais para o compartilhamento das infraestruturas dos 

dutos de escoamento às UPGNs.422 

No direito da concorrência, a teoria das essential facilities traz a obrigatoriedade 

do compartilhamento de infraestruturas consideradas essenciais em um determinado 

mercado relevante aos concorrentes interessados em competir em mercados 

verticalmente relacionados. A referida teoria deve ser aplicada quando estiverem 

presentes os seguintes requisitos no caso concreto: (i) controle da infraestrutura por um 

monopolista; (ii) impossibilidade de duplicação da infraestrutura por concorrentes; (iii) 

negativa de acesso à infraestrutura pelo proprietário/gestor da infraestrutura ao 

concorrente; e (iv) viabilidade de compartilhamento da infraestrutura. Além disso, a 

recusa do monopolista para concessão à infraestrutura essencial em questão deve ser 

injustificada. 

À luz da teoria das essential facilities, classificamos as infraestruturas do setor 

de GNL, nomeadamente, gasodutos de escoamento, UPGN e terminal de GNL. 

Apresentamos as possibilidades de regulação do compartilhamento dessas 

infraestruturas, não regular, regulação estatal, autorregulação e autorregulação regulada. 

Nesse contexto, a autorregulação ou a corregulação aparece como alternativa para o 

setor. No Reino Unido, é utilizado um modelo de corregulação, modalidade de 

autorregulação regulada, com atuação do Estado em conjunto com os particulares para o 

compartilhamento de infraestruturas nos setores de petróleo e gás.  

O IBP, no Brasil, utilizando como modelo o código do Reino Unido, preparou 

um caderno de boas práticas especificamente para o compartilhamento de uso de 

UPGN. Importante ressaltar que no Brasil, assim como no Reino Unido, saiu de um 

modelo estatal, monopolista e monopsônico controlado por uma única empresa e está 

em movimento de abertura do mercado. 

 
422 “O poder de mercado da Petrobras no setor de gás natural, caracterizado por ser uma indústria de rede, 

requer uma análise de cada elo da cadeia de valor para a identificação das medidas necessárias para a 

promoção da concorrência nesta indústria. 

O elo das atividades de exploração e produção já é plenamente concorrencial por meio dos leilões 

promovidos pela ANP, trazendo o foco de atuação para os elos seguintes de escoamento e processamento, 

para os quais é requerido uma análise à luz da doutrina das infraestruturas essenciais (Essential Facilities 

Doctrine). O acesso imprescindível aos dutos de escoamento da produção e às UPGNs, bem como aos 

Terminais de GNL, a fim de viabilizar novos ofertantes no mercado requer uma atuação dos órgãos de 

defesa da concorrência em conjunto com a regulação setorial para a introdução da concorrência sadia e 

justa visando o benefício da sociedade.” (ANP. Nota Técnica 14/2018. Disponível em 

http://www.anp.gov.br/images/Movimentacao/Transporte_de_Gas_Natural/estudos_notas_tecnicas/NT_1

4_2018.pdf. Acesso em 9 de janeiro de 2019). 

http://www.anp.gov.br/images/Movimentacao/Transporte_de_Gas_Natural/estudos_notas_tecnicas/NT_14_2018.pdf
http://www.anp.gov.br/images/Movimentacao/Transporte_de_Gas_Natural/estudos_notas_tecnicas/NT_14_2018.pdf
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Por sua vez, o Decreto nº 9.616/2018 incluiu o parágrafo único ao artigo 62 ao 

Decreto nº 7.382/2010, para prever que as negativas de acesso a gasodutos de 

escoamento da produção, instalações de tratamento ou processamento de gás natural, 

assim como os terminais de GNL e as unidades de liquefação e de regaseificação, 

quando configurarem conduta anticompetitiva, serão passíveis de punição, conforme a 

Lei nº 12.529/2011, que trata da defesa da concorrência.  

Todavia, há dois problemas centrais em relação ao Decreto  nº 9.616/2018: (i) o 

Decreto, não poderia obrigar as empresas a garantir o acesso às suas infraestruturas, 

porque o artigo 45 da Lei do Gás é no sentido de que os proprietários das referidas 

infraestruturas – à exceção dos gasodutos de transporte – não estão obrigados a permitir 

o acesso de terceiros, não podendo o decreto criar uma obrigação não prevista em lei; e 

(ii) o Decreto nº 9.616/2018 prevê a possibilidade de a ANP definir “os procedimentos 

a serem adotados para a solução de conflitos entre agentes econômicos nas hipóteses 

em que as tratativas de acesso não tiverem êxito, com ênfase na conciliação e no 

arbitramento” e essa previsão deveria estar no texto da lei, pois trata de definição de 

competências. 

A estratégia mais adequada seria definir os limites de atuação da ANP e os 

limites para a atuação dos agentes do setor em um modelo de corregulação no texto da 

lei, alterando a Lei do Gás. A atuação da ANP estaria limitada a verificar o 

cumprimento da lei pelos agentes do mercado e agir em caso de risco da segurança 

energética do País, protegendo o cliente final. 

Com ênfase também na possibilidade de autorregulação, o substitutivo ao 

Projeto de Lei nº 6.407/2013, busca trazer a previsão da autorregulação regulada para o 

compartilhamento de gasodutos de escoamento, UPGN e terminais de GNL, em seu 

artigo 28. 

O projeto, na mesma linha do referido Decreto, prevê a autorregulação regulada, 

para esse fim. De acordo com o projeto, os proprietários das instalações em conjunto 

com os terceiros interessados deverão elaborar código de conduta e prática para acesso 

às infraestruturas, “observadas as boas práticas da indústria e diretrizes da ANP (...), 

bem como assegurar a publicidade e transparência desses documentos.” 

De acordo com o Projeto, caberá às partes definir o valor da remuneração a ser 

paga ao proprietário das referidas infraestruturas pelo terceiro interessado, bem como o 

prazo de duração do respectivo contrato, “com base em critérios objetivos, previamente 

definidos e divulgados na forma do código de conduta e prática de acesso”. Caberá à 
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ANP a resolução de controvérsias “tendo em conta o código de conduta e práticas de 

acesso, ressalvada a possibilidade de as partes, de comum acordo, elegerem outro meio 

de resolução de disputas legalmente admitido no Brasil.”  

Algumas críticas podem ser apresentadas: (i) a preferência para uso da 

infraestrutura pelo proprietário deveria estar limitada ao período de amortização do 

investimento; (ii) em caso de infraestrutura construída pelo proprietário que ainda não 

tenha se remunerado pelos gastos da construção, deverá ser dado prazo ao proprietário 

para que apenas, após esse prazo, seja obrigado a dar o acesso, conforme já entendido 

pelo CADE em aplicação da teoria das essential facilities;423 (iii) falta definir os temas 

que poderão ser tratadas pela ANP em suas diretrizes para não conflitar com a 

competência dos agentes atuantes no setor de autorregulação e, até mesmo, esvaziar o 

disposto no código; (iv) deveria prever os parâmetros a serem tratados no código e que 

tais parâmetros não poderiam ser objeto de diretrizes da ANP, para evitar que a agência 

possa esvaziar o objeto do código em suas diretrizes, o que é possível com o texto atual 

do Projeto de Lei; (v) trazer previsão do procedimento caso os proprietários e 

interessados não cheguem a um acordo quanto à regulação ou não concluam a 

elaboração do código em até seis meses, como consta na regulação do Reino Unido, e, 

nesse cenário caberia à ANP esta decisão; (vi) poderia ainda prever que caberá à ANP 

estabelecer os termos para acesso de determinado interessado caso os proprietários de 

infraestrutura e os terceiros interessados não definam o código em até seis meses; (vii) 

em relação ao preço, caso as partes não cheguem a um acordo, o Projeto de Lei poderia 

prever competência à ANP para a definição do preço, semelhante ao que existe para 

gasodutos de transporte; e (viii) poderia prever a necessidade de homologação do 

código e prática de acesso pela ANP.  

Na hipótese de previsão e homologação pela ANP, a agência, ao homologar o 

código de acesso, poderia apenas questionar os termos estabelecidos pelos agentes de 

mercado se estes forem contrários a dispositivo de lei, mantendo a liberdade de ação dos 

agentes do mercado na definição dos termos do código de acesso, mas garantindo que 

os termos estão de acordo com a legislação e evitando eventuais questionamentos 

futuros em relação à legalidade dos termos do referido código. 

 
423 Processo administrativo 08012.002692/2002-73, relator Conselheiro Carlos Ragazzo, julgamento em 

25 de março 2009. 



 139 

Com a autorregulação regulada, especificamente o modelo de corregulação, 

alguns problemas podem ser mitigados, principalmente corporativismo e captura dos 

autorreguladores, cartelização, ausência de legitimidade democrática. 

Assim, autorregulação regulada, no modelo de corregulação, poderia ser trazida 

como alteração à Lei do Gás, como consta no projeto de lei mencionado e nas sugestões 

apresentadas no presente trabalho, em síntese porque (i) o mercado de gás natural é um 

mercado complexo e com agentes com elevada capacidade técnica; (ii) deixar que os 

agentes definam a forma de acesso reduz a litigiosidade; e (iii) ao mesmo tempo, uma 

autorregulação regulada protege o consumidor final e a segurança energética do país da 

atuação dos agentes de mercado não deixando a atuação desses agentes sem uma 

supervisão. 
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