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RESUMO

O presente trabalho pretende apresentar, através da utilização de uma
metodologia de pesquisa bibliográfica, documental e histórica, uma análise do
monopólio existente no mercado de gás natural brasileiro, notadamente no
midstream, o transporte de gás natural. É perceptível na indústria em questão que
há uma superposição da Petrobras, construída a partir de perspectivas do Estado
Brasileiro desde a fundação da estatal, em meados do Século XX. Nota-se, portanto,
que a partir desta estratégia do Estado Brasileiro, o setor de gás natural brasileiro foi
construído de forma vertical e monopolizado, onde houve, durante muitos anos,
claro exercício de poder de mercado pela Petrobras ao dificultar o acesso e a
influenciar o estabelecimento de tarifas justas aos demais players do mercado,
caracterizando a sua posição dominante e, consequentemente, minando a
concorrência no setor que, por sua natureza de infraestrutura e de caracterizar-se
como uma indústria de rede, já careceria de desafios naturais no estímulo à
concorrência. Analisa-se, portanto, as bases legislativas e regulatórias que
perpetuaram esta posição da estatal, além de ser feita a visualização desta
dificuldade, utilizando-se a metodologia descritiva ao realizar estudo de caso. Por
fim, irão ser analisadas e comentadas as iniciativas que buscaram, ao longo dos
anos, superar este cenário. Há, inclusive, movimentação da estatal para que haja a
alteração deste, como recentemente sinalizado. Assim, a partir de 2016 vemos
fortes discussões políticas, como a iniciativa Gás para Crescer e o Novo Mercado de
Gás que pretendem alterar a situação do mercado de gás, e a pressão legislativa
para a aprovação do PL 6.407/2013 demonstra-se de importância ímpar a fim de
visualizar um futuro competitivo no setor.
Palavras-chave: Gás Natural. Monopólio. Regulação. Concorrência.
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ABSTRACT
The present paper intends to present an analysis of the existing monopoly in
the Brazilian natural gas market, especially in the midstream, the transportation of
natural gas, through the use of a methodology of bibliographic, documental and
historical research. It is noticeable in the industry in question that there is a majority
position of Petrobras, built from the perspectives of the Brazilian State since the
foundation of the state-owned company in the mid-20th Century. Therefore, from this
strategy of the Brazilian State, the Brazilian natural gas sector was built in a vertical
and monopolized way, where there was, for many years, a clear exercise of market
power by Petrobras by making access difficult and influencing the establishment of
fair tariffs to other market players, characterizing its dominant position and,
consequently, undermining competition in the sector which, by its nature of
infrastructure and of being characterized as a network industry, would already lack
natural challenges in stimulating competition. Therefore, the legislative and
regulatory bases that perpetuated this position of the state-owned company are
analyzed in this paper, in addition to the study of this difficulty using the case study
methodology. Finally, the initiatives that have sought to overcome this scenario over
the years will be analyzed and commented. There is even movement by the stateowned company to change it, as recently signaled. Thus, from 2016 on we see
strong political discussions, such as the Iniciativa Gás para Crescer and the Novo
Mercado de Gás that intend to change the gas market situation, and the legislative
pressure for the approval of the PL 6.407/2013 shows itself of unique importance in
order to visualize a competitive future in the sector.
Keywords: Natural Gas. Monopoly. Regulation. Competition.
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INTRODUÇÃO

O setor de gás natural no Brasil é um dos setores industriais de maior
potencialidade e, ao mesmo tempo, complicações 1. É notável que haja no país uma
presença fortíssima da Petrobras, até mesmo no imaginário do senso comum, nas
questões correlatas a petróleo e gás natural. Contudo, quando esta presença se
traduz em uma dominação de mercado, as consequências para o desenvolvimento
do setor e para a sociedade são diversas.
Neste interim, verifica-se que a indústria de gás natural possui uma
complexidade intrínseca, por ser dividida, desde a formação, em três diferentes
segmentos, nomeadamente: o upstream, o midstream e o downstream, cada um
contendo suas particularidades. Estas, abarcadas e elencadas nas principais
legislações do setor: a Lei do Gás e a Lei do Petróleo. Contudo, verifica-se que
mesmo com a atuação legislativa, o mercado de gás natural brasileiro padece de
problemáticas econômicas, advindas de uma utilização de poder de mercado em
uma situação de monopólio natural.
Portanto, o objetivo precípuo deste trabalho é buscar analisar, utilizando-se
de metodologia de pesquisa bibliográfica, documental, histórica e também descritiva
o panorama fático e regulatório no caso específico do midstream, o transporte de
gás natural. Necessária esta delimitação, a fim de trazer uma análise com maior
riqueza e especificidade.
Em sequência irá ser demonstrado que o monopólio natural do transporte de
gás natural pode ser traduzido, faticamente, na dificuldade encontrada por terceiros
para acesso às instalações de transporte e, portanto, barreiras para a execução da
atividade. A experiência da indústria, conforme pode ser inferido do caso British Gás
do Brasil x TBG2, é de que há uma série de problemáticas legais e regulatórias que
reforçam esta dificuldade. Além disso, o outro aspecto do acesso – as tarifas de
1

ESTADÃO.
O
potencial
inexplorado
do
gás.
2020.
Disponível
em:
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,o-potencial-inexplorado-do-gas,70003411962.
Acesso
em:
19/11/2020.
2
Em 14 de dezembro de 2000, a British Gás do Brasil (BG) solicitou à ANP a instauração de
processo de resolução de conflito contra a Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia Brasil S.A
(TBG), referente à prestação de serviço de transporte firme de gás natural. A principal problemática
envolvia a dificuldade de acesso imposta pela TBG à BG, principalmente através de contratos
assinados pela TBG com a Petrobras, que também foram objeto de análise e adequação.
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transporte – também encontram problemas, por verificar-se que são atribuídas de
maneira discriminatória e, portanto, constituem um forte empecilho aos agentes que
não o agente dominante.
Entretanto, por mais que a problemática seja séria, é possível ver
perspectiva positiva em seu futuro. Assim, são factíveis as iniciativas do Governo
Federal e de agentes do setor de gás natural no sentido de encerrar esta
problemática monopolista, principalmente por programas especiais de governos
anteriores, como a Iniciativa Gás para Crescer, iniciada em 2016 após o
posicionamento positivo da Petrobras de modificar suas ações no setor.
Mais recentemente, movimentações políticas importantes entre diferentes
autoridades no gás natural já foram realizadas, tais como a edição do Decreto
9.934/19 que instituiu o Comitê de Promoção da Concorrência do Mercado de Gás
Natural, responsável por coordenar as mudanças regulatórias do setor, e o
lançamento do Novo Mercado de Gás, demonstrando a posição clara do Governo
Federal de promover uma maior concorrência ao setor de gás natural, visando à
diminuição do preço do gás e o aumento de investimento privado3.
O comprometimento do Governo Federal e da Petrobras com o tema
culminou na assinatura de um termo de cessação de conduta da Petrobras com o
CADE, e também à retomada da movimentação do substutivo do projeto de lei
6.407/2013, que buscará, em âmbito legislativo, trazer à tona as desejadas
mudanças para o setor de gás natural brasileiro, encerrando assim um longo caso
de controle por um agente dominante, afetando diretamente a exploração de um
importante ativo que, corretamente explorado, tende a trazer benefícios econômicos
e sociais.

3

AGÊNCIA BRASIL. Abertura do Mercado de Gás pode derrubar preço em até 40%. 2019.
Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-07/abertura-do-mercado-de-gaspode-derrubar-preco-em-ate-40-diz-guedes. Acesso em: 13/10/2020.
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1.

PANORAMA DO MERCADO DE GÁS BRASILEIRO

1.1 Análise geral da indústria

Antes de iniciar qualquer análise sobre a questão do monopólio de fato ao
qual está submetida a indústria de gás natural no Brasil, cabe apresentar, de
maneira preliminar, um panorama da indústria. De que modo esta dividida e seu
modo de funcionamento, a fim de trazer maior compreensão sobre o tema.
O gás natural é um combustível não poluente mais leve que o ar, o que lhe
confere algumas vantagens em relação ao petróleo. Entretanto, em razão de sua
natureza fugaz, também pode trazer riscos para os exploradores, o que no início da
exploração da atividade petrolífera, traz algumas limitações à busca pelo mesmo 4.
Conforme a própria Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis:

O gás natural é encontrado no estado gasoso sob condições normais de
temperatura e pressão ambientes. É produzido a partir da extração dos
reservatórios, consistindo de uma mistura de hidrocarbonetos, que contém
principalmente metano, etano, propano e, em menores quantidades
hidrocarbonetos superiores, podendo ainda apresentar componentes inertes
do ponto de vista da aplicação, tais como nitrogênio e dióxido de carbono,
bem como traços de outros constituintes5.

O gás natural pode ser produzido de forma independente (gás nãoassociado) ou em conjunto com o petróleo (gás associado), e por isso, a estrutura
da cadeia produtiva de gás natural é, em geral, similar ou conjunta à indústria do
petróleo, nas etapas de produção e exploração, com a particularidade de que a partir
da extração do gás, ele normalmente passa pelo processo de desassociação do
petróleo, nas UPGN – Unidades de Processamento de Gás Natural, e depois é
levado por gasoduto até a distribuição6.
4

QUINTANS, Luis Cesar P., Manual de Direito do Petróleo, prefácio de Eloi Fernández y
Fernández; comentários na quarta capa de Fernando Henrique Cardoso. São Paulo, Atlas, 2015, pg.
78.
5
AGÊNCIA NÁCIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS, Resolução ANP
n° 16/2008: Regulamento Técnico n°02/2008. 2008. Pg. 01.
6
CAVALINI, Thainá Nunes, Desinvestimento da Petrobras no Setor de Gás Natural, Rio de
Janeiro, 2017, Tese de dissertação de (graduação em direito) – Faculdade de Direito, PUC RJ,2017,
p.13.
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Como será visto adiante, a indústria de gás natural está estruturada de
maneira tríplice, nos segmentos de upstream, midstream e downstream.

1.1.1 Upstream – a Exploração e Produção

A etapa de exploração compreende o esforço de localização das reservas
de extração do gás natural no subsolo. O gás pode ser encontrado em conjunto com
o petróleo ou separadamente deste. Além disso, pode estar em poços em terra,
chamados de onshore e também no mar, chamados de offshore.
Da mesma maneira que na indústria do petróleo, faz-se mister perceber que
a exploração e a produção são etapas que atuam em conjunto e, também, em
consequência uma da outra, mas que são atividades diferentes. Enquanto a
exploração é etapa preliminar, consistente no processo de utilização de tecnologia
sofisticada para a pesquisa da acumulação de hidrocarbonetos, tanto onshore como
offshore. Esta etapa é de extrema importância, visto que aqui é que se encontra
parte do risco da atividade, pois é possível investir milhões de reais na atividade de
exploração, através da contratação das mais diversas fontes tecnológicas, para que
no final não se encontre nenhuma acumulação de hidrocarbonetos. Sem a fase de
exploração, compromete-se por completo a produção, pois é impensável que algum
produtor se disponha a dispender todo o dinheiro necessário para o investimento
sem que consiga prever qual será o resultado deste7.
A produção, portanto, é o processo efetivo de extração, recuperação, e
processamento do gás natural. Segundo o art. 6°, XVI da Lei 9.478/97 (Lei do
Petróleo) significa o “conjunto de operações coordenadas de extração de petróleo ou
gás natural de uma jazida e de preparo para sua movimentação”.
A etapa de produção na indústria de gás natural é iniciada a partir da
extração do gás na forma associada ou não associada. Associado, pois é
encontrado ao meio do reservatório de petróleo, ou até mesmo dissolvido no
mesmo. E não associado quando é encontrado de maneira separada, livre, ou
quando há pouca quantidade de petróleo no reservatório como um todo. Veja abaixo
na figura 1:
GOMES, Ieda et al. Cadernos FGV Energia. Novembro 2014, Ano 1, n° 2, ISSN 2358 – 5277. Pg.
15.
7
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Figura 1 – Gás Associado e Não-Associado

Fonte: GOMES, Ieda; HOLLANDA, Lavinia; MUÑOZ, Camilo; QUINTELLA, Carlos. Cadernos FGV
Energia. Novembro 2014, Ano 1, n° 2, ISSN 2358 – 5277.

Posteriormente, a etapa de produção consistirá na separação do gás, que é
realizada

nas

UPGNs,

usualmente

distantes

dos

poços

de

exploração,

principalmente nos casos de bacias offshore 8 São nestas UPGNs que ocorre a
separação do gás natural, através de um processo de “secagem”, onde irão ser
separados o metano e outros elementos presentes no gás bruto, podendo promover
resultado de gases com composições diferentes, como por exemplo, o gás de
cozinha (ou GNL), gás natural residual e também o GNV. Também serão removidas
impurezas e contaminantes (enxofre, dióxido de carbono e metais pesados), a fim de
adequar o gás à regulamentação dos mercados consumidores9·.
Nesta fase, são desenvolvidas e construídas as plantas e plataformas que
produzirão o petróleo e o gás natural, essenciais à indústria de petróleo e gás
natural como um todo.

1.1.2 Midstream – O transporte.
O termo midstream faz alusão à "etapa do meio”, consistindo principalmente
8

PINTO JR, 2007 apud CAVALINI, Thainá, Desinvestimento da Petrobras no segmento de gás
natural, p. 14.
9
GOMES, Ieda et al. op cit. Pg. 17.
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no transporte do petróleo e gás brutos produzidos para a distribuição e consumo
final.
É importante perceber que esta etapa será o principal objeto de análise
deste trabalho, em razão de sua natureza de monopólio natural, e dos imensos
custos que são necessários para a sua elaboração10, tornando-se assim, vantajoso
do ponto de vista econômico que a infraestrutura necessária para o escoamento da
produção (oleodutos, transporte ferroviário, barcos, gasodutos, caminhões etc) seja
realizada por apenas um agente.

Para se ter uma ideia dos custos que envolvem o midstream, os ativos do
segmento incluem: a coleta de óleo, o transporte de petróleo, o
armazenamento de petróleo bruto, a coleta de gás natural, o tratamento de
gás natural, o processamento de gás natural, o fracionamento de gás
natural líquido, o armazenamento de gás natural, o transporte de gás
natural, a compressão de gás natural, a recuperação de gás natural, a
utilização de terminais etc11

Especialmente no gás natural, este transporte pode ocorrer de três formas:
a) por meio de dutos, em estado gasoso; b) por meio de cilindros de alta pressão,
em trens, navios, barcaças ou caminhões, na forma de gás natural comprimido –
GNC; ou c) por meio de veículos que disponham de tanques criogênicos (em geral
navios ou trens) em estado líquido na forma de gás natural liquefeito12.
Como já dito, parte da problemática se encontra neste setor, visto que a
Petrobras detém o monopólio sobre a malha de gasodutos no Brasil 13·. Em razão
disso, e do alto custo gerado para construção, são geradas falhas de mercado, com
o investidor – Petrobras – historicamente tendo gerado barreiras à entrada de outros
players. E, em razão do custo de construção do gasoduto ser infinitamente maior
que o custo de operação, chegando inclusive a este último representar apenas 2%
do custo de construção, não se observa atualmente possibilidade de construção de
novos gasodutos por empresas privadas independentes. A situação fica ainda mais
10

PINTO JR, 2007 apud CAVALINI, Thainá, Desinvestimento da Petrobras no segmento de gás
natural. Op.cit. p. 15.
11
QUINTANS, Luis Cesar P., Manual de Direito do Petróleo, prefácio de Eloi Fernández y
Fernández; comentários na quarta capa de Fernando Henrique Cardoso. São Paulo, Atlas, 2015, pg.
73.
12
LOSS, Giovani Ribeiro. A regulação setorial do gás natural. Belo Horizonte: Fórum, 2007. P.137.
13
GOMES, Ieda et al. Pg. 66.
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complicada vista à interdependência necessária entre agentes na indústria do gás,
na forma como está estruturada.
Importante destacar, contudo, que a partir de 2019, principalmente, é
possível ver uma movimentação privada no sentido de estimular a construção de
gasodutos ou adquirir parcela ou totalidade de ativos da Petrobras, o que pode
estimular o aumento da infraestrutura de gás natural no Brasil, conforme será visto
no último capítulo deste trabalho.
O Plano Indicativo de Gasodutos de Transporte também corresponde a uma
das medidas adotadas a fim de estudar a problemática e modifica-la, e que traz
perspectivas positivas para os próximos anos 14.
A rede dutoviária no Brasil tem uma extensão relativamente reduzida, se
comparada com outros países que possuem similaridade no quesito espaço
territorial, como por exemplo, os Estados Unidos. A figura 2 demonstrará como esta
malha no Brasil é defasada, uma vez que conta-se com cerca de apenas 9.409 km
de dutos no país. Comparativamente aos EUA, supracitados, que contam com,
aproximadamente, 550.000 km de gasodutos, cobrindo praticamente todo seu
território. A Argentina, vizinha próxima, conta com 15.437 km 15.

EPE. EPE publica o Plano Indicativo de Gasodutos de Transporte – PIG. 2019. Disponível em:
https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/plano-indicativo-de-gasodutos-detransporte-pig. Acesso em: 03/12/2020.
15
Op.Cit.. Pg. 19.
14
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Figura 2 – Comparativo malha de gasodutos Brasil x EUA.

Fonte: GOMES, Ieda; et al. Cadernos FGV Energia. Novembro 2014, Ano 1, n° 2, ISSN 2358 – 5277.

1.1.3 Downstream – Distribuição e Comercialização

Ao final temos, portanto, a distribuição e a comercialização, comumente
conhecidas como downstream. É a etapa final do processo industrial do petróleo e
do gás natural e é a partir deste que o consumidor final terá acesso aos produtos
acabados.

A última etapa do processo industrial de gás natural é a distribuição. Nesta
etapa, irá ocorrer o escoamento do gás natural por meio dos chamados city
gates, que são instalações de redução e controle de pressão, medição e
odorização do Gás Natural. São realizadas medições de vazão e pressão,
para padronização da qualidade, para uso energético e não energético16
16

CAVALINI, Thainá Nunes, Desinvestimento da Petrobras no Setor de Gás Natural, Rio de
Janeiro, 2017, Tese de dissertação de (graduação em direito) – Faculdade de Direito, PUC RJ,2017,
p.16.
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Este segmento final é, tanto no Brasil como em outros países, monopólio
regional. Inclusive, a Constituição Federal de 1988 garante aos governos estaduais
o monopólio sobre a atividade de distribuição de gás natural:

Art. 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.

Existem, atualmente no Brasil, 27 (vinte e sete) distribuidoras de gás natural,
responsáveis pela rede de tubulação de baixa pressão que leva o gás natural até os
consumidores finais, gás este adquirido exclusivamente da Petrobras.
Além disso, a Petrobras possui participação acionária em 20 (vinte) das 27
(vinte e sete) distribuidoras de gás estaduais, exercendo também controle e
influência também nas decisões sobre a aquisição do gás 17. Isso faz, virtualmente,
com que a Petrobras seja compradora e também vendedora do gás natural
produzido no país.
O downstream não será o foco deste trabalho, visto a complexidade para
seu entendimento, além da explanação acerca das distribuidoras estaduais. Além de
existirem em elevado número, estas possuem ainda agências reguladoras estatais
responsáveis por regular-lhes, regidas por legislação estadual única.
Veja abaixo, para fins de conclusão, a figura 3, que demonstra os
segmentos de gás natural, com pontuações sobre a problemática da presença
majoritária da Petrobras em todos os setores:
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AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS, Nota Técnica
Conjunta, Rumo ao novo mercado de gás, Comitê de Promoção da concorrência de gás
natural do Brasil, Rio de Janeiro, 2018. pg. 23.
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Figura 3 – A indústria de gás natural brasileira

Fonte: modificado de Empresa de Pesquisa Energética (EPE) – 2019 – por ME/Fazenda/Secretaria
de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria (Secap).

1.2 O marco regulatório do gás natural no Brasil

Além da apresentação dos conceitos básicos da indústria de gás natural,
conforme feito no tópico anterior é necessário que seja feita a apresentação do
marco regulatório brasileiro no que concerne a este importante setor da indústria.
A utilização do gás natural precede a criação da Petrobras, inclusive com a
criação do CNP (Conselho Nacional do Petróleo) em 1938 pelo governo Vargas,
porém, em termos legislativos, temos como o marco inicial a publicação, em 1953,
da Lei n° 2.004/53, resultante de uma campanha popular de defesa do monopólio do
petróleo nas mãos do Estado, mais conhecida como a campanha “O Petróleo é
Nosso”18. Destaque para a referida lei, que foi a responsável pela criação da
Petrobras.
Entretanto, além deste fato, a Lei n° 2.004/53 foi a responsável pela
determinação do monopólio da União sobre as atividades de pesquisa e lavra de
jazidas, refino e transporte marítimo de petróleo. A Lei estabeleceu ainda que toda a
atividade seria exercida pela Petrobras, o que representou, portanto, o início do
monopólio da Petrobras nas atividades da indústria de petróleo e gás natural no
18

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS, Evolução da
Indústria Brasileira de Gás Natural: Aspectos Técnico-Econômicos e Jurídicos, Rio de Janeiro,
2009, p. 6.
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Brasil.
Mais especificamente com relação a este último, verificava-se a produção
por meio da associação à produção ao petróleo, com a consequente venda direta
aos consumidores finais.
Posteriormente, já na década de 80, foi promulgada a Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988 (“CRFB”) que, motivada em muito pelas
novas descobertas de campos petrolíferos de alta capacidade, como a Bacia de
Campos, manteve o monopólio da União sobre as atividades mencionadas acima
em seu art. 17719 e, na redação original, sequer previa a possibilidade de a União
contratar com outros agentes, sejam públicos ou privados. A constituição previu
ainda, que caberia aos Estados o exercício do monopólio sobre a distribuição de gás
canalizado20. Isso possibilitou a criação de empresas públicas estaduais que
exerciam a atividade monopolizada da distribuição de gás natural.
Isto demonstrou ser um desafio para a Petrobras, visto não podia mais
comercializar diretamente o gás natural produzido com os consumidores finais,
porém, a estatal adotou outra estratégia, mantendo a participação societária em
quase todas as companhias de distribuição.
Porém, o arcabouço constitucional atual foi construído após a promulgação
de duas emendas constitucionais, participantes dentro do contexto de reforma do
Estado que vigia à época. A Emenda Constitucional N°5 e a Emenda Constitucional
N°9, ambas de 1995, trouxeram significativas mudanças para a indústria de gás
natural. A primeira alterou o §2° do art. 25 da CRFB, permitindo que os Estados
concedessem a empresas privadas a exploração dos serviços locais de gás
canalizado21, enquanto a segunda alterou o art.177 supracitado, a fim de determinar
19

Art. 177. Constituem monopólio da União: I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás
natural e outros hidrocarbonetos fluidos; II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; III - a
importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades previstas nos
incisos anteriores; 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; V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o
reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados,
com exceção dos radioisótopos cuja produção, comercialização e utilização poderão ser autorizadas
sob regime de permissão, conforme as alíneas b e c do inciso XXIII do caput do art. 21 desta
Constituição Federal.
20
O § 2º do artigo 25 continha a seguinte redação quando da publicação da Constituição: “Cabe aos
Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, a empresa estatal, com exclusividade de
distribuição, os serviços locais de gás canalizado. ”
21
O § 2º passou a vigorar com a seguinte redação: “§ 2º - Cabe aos Estados explorar diretamente, ou
mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de

20

a quebra do monopólio da Petrobras sobre as atividades de pesquisa e lavra de
jazidas, refino, importação e exportação de hidrocarbonetos e transporte marítimo ou
por meio conduto, de petróleo e gás natural, uma vez que estabeleceu que a União
pudesse contratar estas atividades junto a empresas estatais ou privadas. Veja o art.
177, §1° abaixo:

Art. 177. Constituem monopólio da União:
§ 1º A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a
realização das atividades previstas nos incisos I a IV deste artigo,
observadas as condições estabelecidas em lei.

A parte final desta modificação feita pela Emenda Constitucional n°9 motivou
a publicação, em 1997, da Lei n° 9.478/97, mais conhecida como a “Lei do Petróleo”.
A Lei do Petróleo foi a responsável pelo principal marco da reforma da
indústria de petróleo e gás natural no Brasil. Esta ratificou a propriedade da União
sobre os depósitos de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos, estabeleceu
os princípios e objetivos da política energética nacional, criou o Conselho Nacional
de Política Energética – CNPE, criou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis – ANP e estabeleceu normas a respeito da participação de outras
empresas nas atividades da indústria petrolífera.
Entretanto, especificamente no que concerne ao gás natural, é importante
perceber que a Lei 9.478/97 preocupou-se na maioria de suas disposições com a
regulação da atividade petrolífera, tratando o gás natural como mero derivado de
petróleo22, e não com o status de energético primário que deve ter.
Principalmente no que tange ao tratamento dado à atividade de midstream,
ou seja, da atividade de transporte de gás natural, o dispositivo que merece mais
atenção é o art. 58 da Lei do Petróleo, que tratava da possibilidade de acesso aos
dutos de transporte e dos terminais marítimos existentes ou a serem construídos.
Tanto esta atividade, como o processamento de gás natural, a importação de gás
natural e a construção e operação de gasodutos seriam outorgadas mediante
autorização.

medida provisória para a sua regulamentação”
22
AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS, 2009. Op.cit. p.
11.
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Desta maneira, em virtude da falta de foco da Lei 9.478/97 para com a
indústria de gás natural, foi necessária uma atuação forte da ANP no âmbito
regulatório, a fim de que fossem devidamente regidas as atuações dos agentes
presentes na indústria. Como exemplo, temos a Portaria ANP n° 43/98, que
estabeleceu os procedimentos a serem cumpridos pelos agentes interessados em
obter autorização de importação de gás natural; a Portaria n° 169/98, que
regulamentou o supracitado art. 58 da Lei do Petróleo, determinando as regras de
acesso à infraestrutura de movimentação de gás natural; e a Portaria ANP n°
170/98, que trata dos requisitos necessários à obtenção de autorização para
construção, ampliação e operação de instalações de transporte e transferência de
gás natural.
A Portaria ANP n° 169/98, inclusive, foi utilizada nos anos seguintes à sua
publicação, principalmente em razão de disputas envolvendo o Gasoduto BolíviaBrasil (GASBOL). Houve necessidade da ANP intervir como mediadora mais de uma
vez23 para regular o acesso à capacidade do gasoduto, visto as problemáticas
causadas pela Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG), que não
desejava permitir o acesso à capacidade do gasoduto, nem mesmo em formas de
serviços diferenciados, como de curto ou longo prazo.
Inclusive, estas problemáticas levaram a percepção de que a Portaria ANP n°
169/98 era insuficiente para lidar com os conflitos apresentados, sendo
posteriormente revogada e substituída pela Portaria ANP n° 001/03. Esta contou
com a participação ferrenha dos agentes do mercado em sua elaboração, por meio
de Consultas e Audiências Públicas realizadas pela ANP. O objetivo desta norma foi
garantir a publicidade das informações relacionadas à atividade de transporte de gás
natural por meio de gasodutos a todos os agentes do mercado.
Como complementação, ainda, foram elaboradas outras normas pela ANP no
ano de 2005, mais precisamente a Resolução ANP n° 027/05, que trouxe o acesso
às instalações de transporte dutoviário de gás natural, a Resolução ANP n° 028/05,
que regulamenta a cessão de capacidade de transporte dutoviário de gás natural e a
Resolução ANP n° 029/05, que estabeleceu critérios para cálculos de tarifas de
transporte dutoviário de gás natural.24
23

Primeiramente, no primeiro semestre do ano 2000, a Enersil, empresa do Grupo Enron, depois, no
segundo semestre do ano 2000, a British Gas do Brasil Ltda.
24
AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS, 2009 . Op.cit. p. 9.

22

Como é possível compreender de todo o exposto, a Lei 9.478/97 trouxe
diversos avanços para a indústria do petróleo e gás como um todo, mas
demonstrou-se insuficiente para a regulamentação das atividades no setor de gás
natural, principalmente devido às suas especificidades. O tratamento dado ao gás,
somado à baixa produtividade do ativo à época, e também a posição dominante da
Petrobras contribuíram para que o mercado e a ANP clamassem por uma regulação
mais efetiva, principalmente no que diz respeito à atividade de transporte.
Desta maneira, foram elaborados alguns projetos de lei 25,que foram
posteriormente

unificados

no

Congresso

Nacional,

a

fim

de

tramitarem

conjuntamente, prevendo modificações para a regulação de gás natural. E, após
anos de tramitação, em março de 2009, foi publicada a Lei n° 11.909/09, conhecida
como a “Lei do Gás”.

1.2.1 A Lei 11.909/09 (A “Lei do Gás”)

A Lei do Gás, conforme já exposto, resultou da fusão entre três projetos de
lei, a fim de estabelecer uma regulação específica para o segmento de gás natural
no Brasil. Esta é responsável pela normatização específica das atividades relativas
ao transporte, tratamento, processamento, estocagem, liquefação, regaseificação e
comercialização de gás natural.
Interessante perceber que a Lei do Gás apresenta alterações enfática à
atividade de transporte de gás natural, sendo, portanto, tratada as atividades do
supracitado art. 177 da CRFB com relação ao setor de Gás Natural.
Como foco deste trabalho, ou seja, o setor de transporte de Gás Natural,
inserido dentro do segmento de midstream na cadeia produtiva de Gás Natural,
trazemos a concepção da Lei do Gás sobre o transporte, conceituando-o como a
movimentação de gás natural em gasodutos de transporte, abrangendo a
construção, a expansão e a operação das instalações.
Importante destacar também que apesar do foco da Lei do Gás em algumas
das etapas da cadeia de produção de Gás Natural, outras atividades acabaram sem
definição na referida Lei, tendo muitas delas mantido as definições dadas na Lei do

25

PL 226/2005, PL 6.666/2006 e PL 6.676/2006
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Petróleo, como é o caso da atividade de distribuição26.
Quanto à atividade de transporte de Gás Natural, uma das alterações mais
notáveis foi a introdução da modalidade de concessão, mediante licitação, para a
exploração das atividades de transporte de Gás Natural. Esta deve, por força da Lei,
ser aplicada a todos os gasodutos de transporte considerados de interesse geral.
Entretanto, apresenta uma exceção a possibilidade de continuar-se no modelo
autorizativo no caso de gasodutos que envolvam acordos internacionais.
Cabe aqui destacar o papel da ANP, já que cabe a ela a promoção desta
licitação para a concessão de gasodutos, com a consequente elaboração de editais
e minutas de contrato de concessão, conforme traz o art. 12 da Lei do Gás. Foi
estabelecido também que o principal critério de licitação seria a menor receita anual
ofertada ou o critério de maior pagamento pelo uso do bem público, no caso dos
bens incorporados ao patrimônio da União, após extinta uma concessão, e que
serão licitados com a nova concessão.
Ainda, possui a ANP algumas outras atribuições dentro da concessão da
atividade de transporte de Gás Natural, tais como: a) manifestar-se sobre o
requerimento de prorrogação do contrato em até 3 (três) meses da data de
solicitação; b) autorizar prévia e expressamente a transferência do contrato, de
forma a preservar seu objeto e as condições contratuais; c) editar regulamento
acerca dos requisitos a serem exigidos das empresas estrangeiras participantes da
licitação; d) aprovar a cisão, fusão, transformação, incorporação, redução do capital
social da empresa concessionária ou a transferência do seu controle societário; e)
aprovar a minuta de contrato padrão bem como homologar previamente os contratos
de transporte celebrados entre concessionários e carregadores.27
Em adição ao que tange às concessões de transporte de gás natural,
destaca-se que estas terão prazo de duração de 30 (trinta) anos, prorrogáveis por
igual período, conforme preceitua expressamente o art. 10 da Lei do Gás.
Destaca-se, também, que a referida licitação acima será precedida de
chamada pública, com o intuito de verificar a demanda de gasodutos a serem
concedidos.
De acordo com a Lei do Petróleo, entende-se por “Distribuição de Gás Canalizado: serviços locais
de comercialização de gás canalizado, junto aos usuários finais, explorados com exclusividade pelos
Estados, diretamente ou mediante concessão, nos termos do § 2º do art. 25 da Constituição Federal”
27
AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS, 2009. pg. 22.
26
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Em prosseguimento, a Lei do Gás também foi responsável por garantir o
livre acesso de terceiros às instalações existentes, respeitados o período de
exclusividade do carregador. Tais períodos de exclusividade são fixados pelo
Ministério de Minas e Energia, ouvida a ANP, e está previsto no art. 3, §2° da Lei do
Gás. Ainda, foi garantida também a cessão da capacidade, que observa algumas
modalidades de contratação de serviço de transporte, criadas para garantir as
praticas citadas. São essas: i) modalidade firme, onde é permitido o acesso de
terceiros na capacidade de transporte disponível, que é justamente a capacidade de
transporte ainda não contratada; ii) modalidade interruptível, que é a contratação da
capacidade contratada, mas que não está em utilização no momento e; iii)
modalidade extraordinária, no qual se permite o acesso de terceiros na capacidade
disponível enquanto não houver contratação dessa capacidade na modalidade
firme28.
Cabe ainda destacar a atuação legislativa no que tange à comercialização
de gás natural, na criação de algumas figuras, tais como a do consumidor livre,
autoprodutor e autoimportador de gás natural, sendo entendidos estes como os
consumidores de grande porte que possuem a capacidade de providenciar seu
próprio fornecimento de gás natural, comprando diretamente de grandes
fornecedores, produzindo seu próprio gás natural ou importando-o em nome
próprio29. Nos casos em que a necessidade da movimentação de gás natural não
possa ser atendida pela distribuidora estadual, a Lei do Gás prevê a hipótese desses
agentes construírem e implementarem, diretamente, instalações de dutos, atribuindo
posteriormente, por meio da celebração de contratos específicos, a manutenção e a
operação destas instalações às distribuidoras estaduais30.
Outro ponto interessante foi o da regulação da estocagem de gás natural,
onde foi trazida pela Lei do Gás todo um capítulo novo dedicado a esta atividade,
onde ficou definido que esta será objeto de concessão de uso, precedida de licitação
28

VARGAS, Pedro Ícaro Lopes, Uma análise das Mudanças Propostas no Setor de Gás Natural
no Brasil, Rio de Janeiro, 2017, Tese de dissertação de (graduação em direito) – Faculdade de
Direito, PUC RJ, 2017, p. 33.
29
Artigo 46: “O consumidor livre, o autoprodutor ou o auto-importador cujas necessidades de
movimentação de gás natural não possam ser atendidas pela distribuidora estadual poderão construir
e implantar, diretamente, instalações e dutos para o seu uso específico, mediante celebração de
contrato que atribua à distribuidora estadual a sua operação e manutenção, devendo as instalações e
dutos ser incorporados ao patrimônio estadual mediante declaração de utilidade pública e justa e
prévia indenização, quando de sua total utilização.”.
30
ROSADO, Marilda. Direito do petróleo. 3 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2014. p. 595.
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na

modalidade

de

concorrência,

quando

ocorrer

em

reservatórios

de

hidrocarbonetos, devendo a ANP elaborar os editais e promover a referida licitação.
Cabe, por oportuno, à ANP a fiscalização e outras diversas atividades, listadas no
art. 39 da Lei e seus parágrafos.
Ainda, foram feitas alterações à Lei do Petróleo pela Lei do Gás, através da
atuação do seu art. 58, onde ficou determinada a exclusão da obrigatoriedade de
acesso aos terminais de GNL, por exemplo. Ficou facultado, entretanto, 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 ou
da capacidade de movimentação de gás natural 31.
Ademais, pontua-se que as autorizações para o exercício da atividade de
transporte de gás natural, que são outorgadas pela ANP desde a Lei do Petróleo,
foram ratificadas com o advento da nova Lei, até a data de sua publicação. Além
disso, os empreendimentos em processo de licenciamento ambiental que ainda não
tinham recebido autorização da ANP foram enquadrados no regime de autorização,
sob a baliza do art. 30, §2° da Lei do Gás. O capítulo em que este artigo está
inserido, inclusive, faz alusão a "gasodutos existentes", para definir os gasodutos na
situação descrita.
O

prazo

para

as autorizações destes gasodutos existentes ficou

estabelecido em 30 (trinta) anos, sem a possibilidade expressa de renovação deste
prazo. A única exceção prevista para renovação ficou para os gasodutos que
envolvem acordos internacionais, que tem a possibilidade de renovação da
autorização pelo mesmo período de 30 (trinta) anos.
Por fim, destaca-se o Decreto 7.382, de 2 de dezembro de 2010, que regula
a Lei do Gás. Além de regular o acesso e uso das instalações de transporte e gás
natural, previu também a troca operacional, mais conhecida como swap. Esta,
inclusive, foi posteriormente regulada pela Resolução 11/2016 da ANP e
“consiste no acesso de terceiros aos gasodutos de transporte
mediante serviço de transporte no qual fluxos físicos e contratuais diferem,
no todo ou em parte, contribuindo para a operação eficiente da instalação
de transporte32”.

31

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS, Evolução da
Indústria Brasileira de Gás Natural: Aspectos Técnico-Econômicos e Jurídicos, 2009, pg. 24.
32
ROSADO, Marilda. 2014.Op.cit. p. 596.
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Inegável que a Lei do Gás possui extrema importância, porém, é perceptível
que cabem algumas críticas ao seu conteúdo e modo de tratamento.
Primeiro, a Lei do Gás não representa uma verdadeira "Lei do Gás", e sim
pende mais para uma "Lei de Transporte de Gás Natural"33. Tal afirmativa, feita pela
própria ANP, se dá pelo fato de que as atividades de liquefação, regaseificação,
processamento, tratamento, estocagem e acondicionamento não receberam o
mesmo nível de detalhamento e atenção dedicados à atividade de transporte de gás
natural por meio dutoviário, e acabaram ficando em segundo plano. Medida que
possuía um alto potencial de risco, o que deveria ter sido previsto pelo legislador à
época.
Além disso, cabe também tecer criticas a alguns conceitos trazidos pela Lei
do Gás, tais como os de gasoduto de transporte e gasoduto de transferência 34, que
possuem caráter demasiadamente restritivo, de modo que muitos gasodutos
construídos após o advento da Lei não se encaixaram em nenhuma das definições,
consequentemente, trazendo disputas entre distribuidoras e carregadores, conforme
será visto no decorrer deste trabalho.

33

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS. 2009.Op cit.p. 25.
XVII - Gasoduto de Transferência: duto destinado à movimentação de gás natural, considerado de
interesse específico e exclusivo de seu proprietário, iniciando e terminando em suas próprias
instalações de produção, coleta, transferência, estocagem e processamento de gás natural; XVIII Gasoduto de Transporte: gasoduto que realize movimentação de gás natural desde instalações de
processamento, estocagem ou outros gasodutos de transporte até instalações de estocagem, outros
gasodutos de transporte e pontos de entrega a concessionários estaduais de distribuição de gás
natural, ressalvados os casos previstos nos incisos XVII e XIX do caput deste artigo, incluindo
estações de compressão, de medição, de redução de pressão e de entrega, respeitando-se o
disposto no § 2o do art. 25 da Constituição Federal;
34
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2.

O MONOPÓLIO NO MERCADO DE GÁS BRASILEIRO

Depois de realizada a análise geral do funcionamento da indústria de gás
natural, é necessária também a explanação acerca de como se dá, em bases
econômicas, a caracterização do atual setor brasileiro. Como já supracitado, o setor
de gás natural brasileiro possui, desde sua criação, uma forte presença da
Petrobras, caracterizando até mesmo um monopólio por parte desta. Entretanto, há
que se entender que esta caracterização do mercado possui, em sua essência, forte
fator político do Estado Brasileiro, principalmente no que tange à postura deste em
relação ao mercado e a economia em si.
Perceba-se que a indústria de gás natural é uma indústria atuante no
segmento de infraestrutura. E enquanto tal é necessariamente um setor industrial
que necessita de volumoso investimento, seja por meio de capital público ou
privado, para que suas atividades tenham início. De fato, a infraestrutura pode ser
entendida como algo que precede que é necessária para a distribuição ou conexão
entre serviços e produtos dentro de determinados espaços.

Infrastrucuture means beneath (infra) the building (structure), and thus
usually emcompasses services or facilities that are underground, such as
piped water and sewerage, or that lie on the surface, such as roads and
railways. Electric power and telecommunications are often included as well,
even though they are frequently provided by lines strung on poles or towers
rather than in underground conduits. All of these industries involve networks
that distribute products or services over geographic space, and in most
cases the networks are capital extensive and the investments are durable
and immobile. Infrastructure industries are often called public utilities35.

No caso da indústria de gás natural, a infraestrutura é, no upstream, muito
similar à indústria do petróleo, principalmente se pensarmos na hipótese de
produção de gás associado. Há, contudo, algumas diferenças significativas quando
se trata do midstream e do downstream, visto que o transporte e distribuição de gás
natural necessitam da construção de gasoduto s, UPGN's e demais unidades de
tratamento e escoamento, a depender da composição do gás natural final a ser
35

GÓMEZ-IBÁNÊZ, José A. Regulating Infrastructure, Monopoly, Contracts and Discretion.
Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 2003. Pg. 4.
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comercializado. Todos esses, entretanto, necessitam de grande investimento para
que sejam concluídos, o que faz com que o mercado tenda, naturalmente, a
verticalização das atividades da indústria, conjuntamente com a concretização do
chamado monopólio natural.

2.1 A Indústria De Rede E O Monopólio Natural

Conforme explicitado acima, é costumeira a estratégia das empresas
especializadas em atividades de infraestrutura a verticalização de suas atividades. O
principal motivo de tal manobra é a diminuição dos custos de transação, ou seja,
àqueles referentes à negociação, redação e cumprimento de um contrato 36
Logo, é compreensível que empresas, ao realizar os investimentos de
infraestrutura, sejam estes investimentos na construção das primeiras instalações,
ou mesmo no transporte de materiais e do insumo em si, busquem a redução de
custos que envolvem a discussão com outros agentes sobre a operacionalidade,
saldo positivo para cada uma das partes e demais negociações comerciais. Tal
estratégia é entendida como a verticalização, ou integração vertical dos agentes, e é
possível ser identificada principalmente nas chamadas indústrias de rede.
Indústrias de rede são caracterizadas pela presença de um conjunto de
atividades distintas, mas interdependentes, atividades essas necessárias à operação
eficiente na prestação de um serviço. Desta maneira, os diferentes segmentos da
cadeia em uma indústria de rede são relacionados, havendo uma interdependência
sistêmica entre cada um deles. Assim, a prestação do serviço com qualidade e sem
interrupção apenas é possível quando há a coordenação dos segmentos desta
indústria37.
Ou seja, indústrias de rede são aquelas em que há dependência mútua
entre os setores da cadeia de produção. Peguemos o exemplo do próprio mercado
de gás: O segmento de upstream, ao término da exploração e produção, irá
necessariamente utilizar as instalações e maquinário do midstream para que haja o
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WILLIAMSON, 1985 apud AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS, Desverticalização na Indústria do Gás Natural, Rio de Janeiro, 2018, p.4.
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GÓMEZ-IBAÑEZ, 2003 apud AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL
Desverticalização na Indústria do Gás Natural, Rio de Janeiro, 2018, p.5.
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escoamento do que foi produzido, do produto como um todo. Por sua vez, o
midstream não tem razão de existir se não houver a presença do upstream, uma vez
que a essência da atividade de transportar consiste no transporte de algo, de um
produto. Sem a produção, não há transporte, e consequentemente não há transporte
sem produto. Por fim, é também impossível que haja distribuição, ou seja,
downstream, sem que haja primeiramente a produção e, posteriormente, o resultado
dessa produção chegue ao distribuidor por meio do transporte que, então, irá
entregar o insumo ao consumidor final.
Veja que, durante todo este processo sistêmico são realizadas transações
entre os diversos agentes do mercado para que haja a prestação do serviço de
maneira ideal e sem interrupção. O produtor usualmente realiza um contrato de
concessão com o poder concedente – o estado –para que haja início de sua
atividade. Ainda, este mesmo produtor terá que realizar negociações e contratos
específicos para que seja criado um consórcio para a exploração, caso não possua
poder de realiza-la individualmente, e também contratos e negociações para que
empresas prestadoras de serviços executem atividades específicas. Então, haverá
necessidade de outros contratos para utilização de gasodutos até as UPGNs, a fim
de escoar e processar o gás produzido. Isto somente para o início da cadeia e de
modo reduzido. Claramente há uma gama de contratos na indústria de gás natural,
mas que fogem ao escopo deste trabalho.
Portanto, que para o trabalho final da indústria mantenha-se com qualidade
e ainda seja ininterrupto de modo a não haver problemáticas envolvendo o
abastecimento do gás natural, é possível encontrar grandes custos de transação e,
claro, quanto mais complexas são estas transações, maior será o interesse em
reduzir seus supracitados custos através da verticalização da rede, a fim de se
diminuir comportamentos oportunísticos e a assimetria de informações em relação à
outra parte contratada38.
Ainda, destaca-se que a verticalização da indústria também pode ser
utilizada para simplesmente garantir a presença e a venda do produto nos
segmentos à jusante (ao final) da cadeia. Desta forma, é também compreensível que
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o produtor, ou agente presente apenas no segmento a montante (no início) tenha
interesse na verticalização da rede como um todo.
A estratégia da verticalização dos segmentos de uma indústria de rede pode
ser encontrada em segmentos distintos, a depender do nível de competição. Há a
possibilidade de verificar a verticalização em segmentos concorrenciais e em
segmentos onde há a presença de monopólios naturais. Empresas na posição de
monopólio possuem mais poder de barganha em uma negociação, já que não há
alternativa às mesmas, e também são mais propensas a adotar comportamentos
oportunísticos no caso de uma situação não antecipada contratualmente.
A presença de atividades onde é possível identificar a presença de
monopólios torna as transações mais complexas, o que estimula a verticalização
entre os diferentes segmentos da cadeia39.
Quanto a este monopólio, traz-se à tona o conceito de monopólio natural
que se trata da mais importante forma de barreira à entrada de agentes na
infraestrutura40. Monopólios naturais podem ser encontrados com maior facilidade
em setores de infraestrutura em razão de serem inerentes ao negócio, à própria
tecnologia. Estes se desenham, em geral, na presença de economias de escala41 e
consistem em situações onde é mais vantajoso e barato que haja apenas um
produtor para o mercado, ao invés de uma ampla malha competitiva de agentes.
Trazendo esta situação específica para o mercado de gás, observa-se que o
transporte e a distribuição de gás natural são, em sua essência, atividades em que o
nível de concorrência não existe, ou melhor, entende-se que seja mais vantajoso
que não exista. Veja abaixo na figura 4 o desenho da indústria de gás natural
brasileira e as atividades de monopólio natural.
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Ibidem, Pg. 5.
GÓMEZ-IBÁNÊZ, José A. Regulating Infrastructure, Monopoly, Contracts and Discretion.
Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 2003. Pg. 8.
41
Genericamente, considera-se que existem economias de escala quando o custo total de uma firma
em produzir um determinado produto/serviço é menor do que o somat´orio do custo total de duas ou
mais firmas em produzirem este mesmo produto/servico.
40

31

Figura 4 – Estrutura da indústria de gás natural e atividades monopolistas

Fonte: Nota técnica 04/2018. Desverticalização na indústria do gás natural. Elaboração por SIM/SNP.

O monopólio natural em si já é um fator de complexidade para as atividades
da indústria de gás natural, entretanto, há aqui mais uma questão jurídicoeconômica que deve ser observada. É fato que o monopólio da atividade de
transporte é detido, atualmente 42, pela Petrobras e, consequentemente, isso a faz
possuir o que pode ser chamado de posição dominante no mercado.
Paula Forgioni conceitua a posição dominante em seu livro Os Fundamentos
do Antitruste, como decorrência e, ao mesmo tempo, identificação com o poder
detido, pelo agente, no mercado, que lhe assegura a possibilidade de atuar um
comportamento independente e indiferente em relação a outros agentes,
impermeável às leis do mercado.43
Ou seja, a posição dominante é a possibilidade de se portar com indiferença
e independência em relação aos outros agentes do mercado, sem que isso cause ao
42

Há conhecimento da nova iniciativa de venda das atuais transportadoras de gás natural no Brasil
por parte da Petrobras, inclusive oficializada por meio de Termo de Compromisso de Cessação com o
CADE e recentes transações envolvendo, por exemplo, a TAG. Porém para fins de consistência
conceitual, este assunto será tratado de forma mais aprofundada no decorrer do trabalho.
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agente detentor da posição dominante, prejuízo tal que o force a modificar suas
atitudes negociais. Ora, faz-se mister perceber que se trata de uma possibilidade,
não necessariamente de uma situação que se encontra em todas os cenários onde
há a presença de um agente detentor de posição dominante. Isto, por si só, não é
causa de prejuízo ao mercado e aos agentes atuantes em determinado setor e
causa de maiores lucros por parte do agente dominante.
O que é devidamente reprovável e punível pelo ordenamento jurídico pátrio
é o exercício abusivo desta posição dominante. Veja, o art. 36, IV da Lei
12.529/2011, estabelecer que
"Constituem infração da ordem econômica, independentemente de
culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou
possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados: IVexercer de forma abusiva posição dominante.".

Apesar disto, cabe destacar que não há métodos jurídicos ou fórmulas
matemáticas que possam levar a uma conclusão segura sobre a existência de
posição dominante44.
Ademais, a Lei 12.529/2011 também conceitua a posição dominante no §2º
do mesmo artigo supracitado, estabelecendo que:

Presume-se posição dominante sempre que uma empresa ou grupo de
empresas for capaz de alterar unilateral ou coordenadamente as condições
de mercado ou quando controlar 20% (vinte por cento) ou mais do
mercado relevante, podendo este percentual ser alterado pelo Cade para
setores específicos da economia.(grifo nosso)45

Necessária a atenção ao texto legal neste ponto, visto que o legislador
brasileiro adotou um conceito extremamente importante para a definição da posição
dominante no Brasil, que é o conceito de market share. Em tradução literal, market
share significa fatia de mercado, e é justamente essa a orientação seguida pelo
legislador para a conceituação da posição dominante.
Claro que, naturalmente, existe a tendência de se considerar que o agente
que detenha a maior parte do mercado seja aquele que deterá o maior poder
44

Ibidem. pg. 329.
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2014/2011/lei/l12529.htm,
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econômico dentro deste. Inclusive, no senso comum, existe a ligação quase que
imediata da quantidade de mercado à influência possivelmente exercida. Basta
pegarmos como exemplo o jogo de tabuleiro "Monopoly" da Hasbro. No jogo, devese adquirir o máximo de propriedades possível (ou seja, adquirir market share), de
modo que seja possível levar seus oponentes à falência do modo mais rápido
possível. Essa é a regra básica do jogo.
Consequentemente, entendemos como natural que uma menor presença de
algum agente no mercado não seria capaz de permitir a ele agir com indiferença e
independência, ou seja, utilizar-se da posição dominante.
Porém, é necessário entender que, não necessariamente, ter maior fatia de
mercado dará ao agente a possibilidade de agir com indiferença e independência em
relação aos outros agentes. A esta atuação se dá o nome de market power. Veja
que o próprio texto legal se utiliza da expressão 'presume-se' para caracterizar a
posição dominante a partir da fatia de mercado detida pelo agente.
Passemos novamente ao exemplo do Monopoly. No jogo, há naturalmente a
presença de fatores imprevisíveis como a sorte nos dados, porém, normalmente
acredita-se que aquele que detenha mais propriedades seja o vencedor do jogo.
Entretanto, é possível que um jogador que detenha menores quantidades de
propriedades tenha, contudo, maior desenvolvimento destas e, consequentemente,
exerça maior influência no tabuleiro por cobrar aluguéis mais caros de cada jogador.
Este acontecimento pode levar, inclusive, o detentor de mais propriedades à
falência, sem que o jogador com menor quantidade seja severamente afetado.
Dessa forma, estaria aqui o jogador com menor número de propriedades, ou seja,
menor market share exercendo verdadeira influência no mercado, inclusive agindo
com indiferença e independência em relação aos outros jogadores. Logo, este
jogador possui o market power e consequentemente exerce posição dominante no
tabuleiro.
Retornando ao mercado de gás e a posição exercida pela Petrobras, como
já exposto, em razão do monopólio natural existente na atividade de transporte de
gás natural, a Petrobras detém, portanto, o market share do setor industrial, mais
precisamente do transporte. A partir da existência deste market share, visível e fático
a partir da propriedade da Petrobras nos gasodutos de transporte, nas instalações
de dutos de escoamento e demais instalações de infraestrutura, pode-se presumir
34

que a Petrobras possua posição dominante no setor, portanto, market power. O que
é também comprovado a partir da dificuldade enfrentada por outras empresas
concessionárias de produção de petróleo e gás para o escoamento e transporte da
produção46, sendo necessária a venda à Petrobras do que foi produzido.
Colocando, portanto, tal situação fática - visto que a posição dominante é
comprovada faticamente - nos termos trazidos por Paula Forgioni, é possível
compreender que a Petrobras age com independência e indiferença em relação aos
outros agentes do mercado de gás brasileiro, logo, tendo a capacidade de atuar
individualmente ou de modo predatório e abusivo, aumentando seus lucros de
maneira exponencial, sem com isso atrair outros agentes para o mercado, portanto,
sem criação de concorrência potencial.
Por fim, a Lei 12.529/11 ainda traz, em seu art. 36, §3° um rol exemplificativo
de condutas que podem ser caracterizadas como abusivas em razão da posição
dominante do agente no mercado. Sendo estes: I- acordar, combinar, manipular ou
ajustar com concorrente, sob qualquer forma; II- promover, obter ou influenciar a
adoção de conduta comercial uniforme ou concertada entre concorrentes; III - limitar
ou impedir o acesso de novas empresas no mercado e demais outras medidas
encontradas no decorrer do artigo47.
O art. 45 da Lei do Gás traz que: “Os gasodutos de escoamento da produção, as instalações de
tratamento ou processamento de gás natural, assim como os terminais de liquefação e
regaseificação, não estão obrigados a permitir o acesso de terceiros". Dessa forma, é necessário que
o acesso a tais instalações seja acordado entre as partes, o que não se verifica, na prática, como
algo de difícil manejamento. É necesário, portanto, que haja a regulação efetiva desse acesso pela
ANP e posterior superação do art. 45 da Lei do Gás. Veja mais em:
https://cenariosgas.editorabrasilenergia.com.br/o-essencial-acesso-aos-gasodutos-de-escoamentoupgns-e-terminais-de-gnl/
47
IV - criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao desenvolvimento de empresa
concorrente ou de fornecedor, adquirente ou financiador de bens ou serviços; V - impedir o acesso de
concorrente às fontes de insumo, matérias-primas, equipamentos ou tecnologia, bem como aos
canais de distribuição; VI - exigir ou conceder exclusividade para divulgação de publicidade nos
meios de comunicação de massa; VII - utilizar meios enganosos para provocar a oscilação de preços
de terceiros; VIII - regular mercados de bens ou serviços, estabelecendo acordos para limitar ou
controlar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, a produção de bens ou prestação de serviços,
ou para dificultar investimentos destinados à produção de bens ou serviços ou à sua distribuição; IX impor, no comércio de bens ou serviços, a distribuidores, varejistas e representantes preços de
revenda, descontos, condições de pagamento, quantidades mínimas ou máximas, margem de lucro
ou quaisquer outras condições de comercialização relativos a negócios destes com terceiros; X discriminar adquirentes ou fornecedores de bens ou serviços por meio da fixação diferenciada de
preços, ou de condições operacionais de venda ou prestação de serviços; XI - recusar a venda de
bens ou a prestação de serviços, dentro das condições de pagamento normais aos usos e costumes
comerciais; XII - dificultar ou romper a continuidade ou desenvolvimento de relações comerciais de
prazo indeterminado em razão de recusa da outra parte em submeter-se a cláusulas e condições
comerciais injustificáveis ou anticoncorrenciais; XIII - destruir, inutilizar ou açambarcar matériasprimas, produtos intermediários ou acabados, assim como destruir, inutilizar ou dificultar a operação
46
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Nos futuros capítulos, será passada a apresentação de como este abuso de
posição dominante realizado pela Petrobras nos anos passados causou mazelas ao
mercado, buscando demonstrar como o consumidor final foi afetado.

3.

O TRANSPORTE DE GÁS NATURAL NO BRASIL E AS CONSEQÛENCIAS

DA PRESENÇA MAJORITÁRIA DA PETROBRAS NO SETOR

Em continuação à explanação do modo de atuação da Petrobras e a
consequente expressão de um monopólio de mercado exercido pela estatal,
procurar-se-á neste capítulo a demonstração de como se dá, em bases regulatórias,
o acesso às principais instalações no midstream, sendo estas as malhas de
transporte. Também será explicitada a questão tarifária que envolve o transporte de
gás natural. A fim de trazer melhor ilustração ao leitor da capacidade da Petrobras
de, no midstream, ou seja, no setor de transporte de gás natural, impedir o acesso
de terceiros ao mercado e às suas instalações, será narrado caso prático de barreira
criada ao acesso de gasoduto, através do caso BG x TBG48.
Conforme já demonstrado, é latente a presença majoritária da Petrobras nas
demais cadeias do setor de gás natural, como por exemplo, a capacidade de
processamento de 99% da totalidade de gás natural processado no país 49 e também
a propriedade e operação de todos os terminais de GNL autorizados do país.
Entretanto, atendo-se prioritariamente ao setor de transporte de gás natural,
é imperioso que tratemos dos gasodutos de transporte e das subsidiárias utilizadas
pela Petrobras para atuar como transportadoras de gás natural.
Gasodutos de Transporte são conceituados pela ANP como gasodutos que
se caracterizam como infraestruturas para movimentação de gás natural desde
de equipamentos destinados a produzi-los, distribuí-los ou transportá-los; XIV - açambarcar ou
impedir a exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de tecnologia; XV - vender
mercadoria ou prestar serviços injustificadamente abaixo do preço de custo; XVI - reter bens de
produção ou de consumo, exceto para garantir a cobertura dos custos de produção; XVII - cessar
parcial ou totalmente as atividades da empresa sem justa causa comprovada; XVIII - subordinar a
venda de um bem à aquisição de outro ou à utilização de um serviço, ou subordinar a prestação de
um serviço à utilização de outro ou à aquisição de um bem; e XIX - exercer ou explorar abusivamente
direitos de propriedade industrial, intelectual, tecnologia ou marca.
48
Caso concreto em que houve necessidade de intervenção da ANP devido às dificuldades de
acesso impostas pela Transportadora Brasileira Gasoduto Brasil Bolivia S.A (TBG) à British Gás do
Brasil (BG).
49
Comitê de promoção da Concorrência no Mercado de Gás Natural, Nota Técnica PROPOSTAS
PARA O MERCADO BRASILEIRO DE GÁS NATURAL, Ministério de Minas e Energia, 2019. p. 47.
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instalações de processamento, estocagem ou outros gasodutos de transporte até
instalações de estocagem, outros gasodutos de transporte e pontos de entrega a
concessionários estaduais de distribuição de gás natural.50 Ou seja, é o gasoduto de
transporte que é responsável por levar o gás natural do ponto em que se encerra a
produção até o ponto em que se iniciará a distribuição ou até um ponto em que este
será estocado pelo carregador.
Desta forma, através de uma conclusão lógica, é possível compreender que
sem os gasodutos de transporte, não é possível a transferência do que foi produzido
até onde deverá ser comercializado/distribuído, fazendo com que o gasoduto de
transporte seja figura de excepcional importância no segmento de gás natural.
Estes gasodutos de transporte existentes na malha de transporte de gás
natural brasileira são de propriedade e operação de empresas subsidiárias da
Petrobras, uma vez que esta, em razão do exposto pela legislação atual, já
comentada acima neste trabalho, não pode exercer a atividade de transporte de gás
natural diretamente. Cada uma dessas subsidiárias exerce papel diferenciado no
setor de gás natural e cita-se como destaque: (i) Transportadora Brasileira Gasoduto
Brasil-Bolívia – TBG; (ii) a Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG (em
processo de desinvestimento) e; (iii) a NTS - Nova Transportadora do Sudeste.
Abaixo, tabela com a participação acionária da Petrobras em cada uma das
transportadoras no Brasil, com exceção da GasOcidente do Mato Grosso Ltda. –
Gasocidente.

50
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em:
http://www.anp.gov.br/movimentacao-estocagem-e-comercializacao-de-gas-natural/transporte-degas-natural/gasodutos-de-transporte
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Tabela 1 – Transportadoras de gás natural no Brasil e participação acionária

Fonte: Elaboração SIM/ANP, Nota Técnica PROPOSTAS PARA O MERCADO BRASILEIRO DE
GÁS NATURAL, Ministério de Minas e Energia, 2019. Pg 52.

Importante destacar que a Petrobras, mesmo que não possua fatia
majoritária do controle acionário na NTS, possui o poder de indicar dois dos dez
membros do Conselho de Administração da sociedade, o que proporcionalmente,
em razão dos apenas 10% de participação acionária da estatal, torna possível inferir
que há uma relação de coligação entre as companhias 51, uma vez que o §4º da Lei
6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas) prevê o conceito de influência significativa
em caso de exercício de influência sem o controle da companhia52.
Em conclusão, percebe-se que a Petrobras possui presença majoritária no
que tange à constituição e influência nas sociedades que constituem o mercado de
transporte de gás natural brasileiro. Contudo, seguindo a linha de raciocínio travada
no capítulo anterior deste trabalho, não é somente pela participação acionária
majoritária, ou seja, por seu market share que é possível influir uma relação de
perigo à concorrência por parte da estatal.
Segundo as próprias transportadoras e o Ministério de Minas e Energia, a
capacidade de transporte das malhas brasileiras já se encontra totalmente
contratada pela Petrobras, o que faz a empresa atuar de maneira a, na prática,
maximizar seus resultados, ao aperfeiçoar seu portfólio no setor de gás natural
brasileiro, que é movimentado pelos gasodutos de transporte em que atua como
51

Ibidem. Pg. 53.
Art. 243. O relatório anual da administração deve relacionar os investimentos da companhia em
sociedades coligadas e controladas e mencionar as modificações ocorridas durante o exercício. § 4º
Considera-se que há influência significativa quando a investidora detém ou exerce o poder de
participar nas decisões das políticas financeira ou operacional da investida, sem controlá-la.
52
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carregadora integral. Isto, naturalmente, causa uma barreira a mais para que novos
agentes, possivelmente interessados em atuar no setor de gás natural, tenham a
iniciativa do investimento53.
O agente externo verá o a soma de controle acionário com a contratação
integral da capacidade de transporte e imediatamente imaginará que será de
demasiada complicação o exercício da atividade no Brasil.
A seguir, passarão a ser explanadas as questões regulatórias que envolvem
o acesso aos gasodutos de transporte e caso prático de impedimento deste, através
de caso ocorrido no ano de 2001 entre a British Gas do Brasil Ltda. (BG) e o TBG.
3.1 O acesso aos gasodutos de transporte e o Caso Concreto: British
Gas do Brasil Ltda. (BG) e o TBG.

Durante todo este trabalho tem sido passado ao leitor a importância das
chamadas essencial facilities, ou seja, das instalações essenciais para o
desenvolvimento da atividade de transporte de gás natural. Os gasodutos de
transporte se encaixam nesta característica em razão de figurarem como
indispensáveis ao exercício da atividade e apresentam-se, inclusive, como elo entre
as demais etapas de produção.
Desta maneira, foi imperioso que o acesso a tais instalações não fosse
deixado ao arbítrio do proprietário e que fosse permitido a terceiros que não
participaram do investimento inicial de construção das instalações que pudessem ter
acesso a estas, de maneira a proporcionar um estímulo à produção e a concorrência
do setor de gás natural.
Assim, seguindo à quebra do monopólio constitucional da Petrobras em
1995, temos a publicação da Lei 9.478/1997 (Lei do Petróleo) que buscou, em seu
art. 5854, permitir o acesso às instalações de qualquer terceiro interessado, desde
que houvesse justa remuneração ao titular das instalações, ou seja, ao
transportador. Visando a regulamentação desta permissão legal, a ANP publicou em
1998 a Portaria ANP n° 169/98, que regulamentou o artigo supracitado e permitiu o
acesso a gasodutos de transporte.
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Comitê de promoção da Concorrência no Mercado de Gás Natural, Op cit. Pg. 53.
Redação original do art. 58: Art. 58. 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.
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A ANP passou, nos anos seguintes, a realizar consultas e audiências
públicas com o objetivo de garantir uma melhoria nas normas sobre o assunto em
questão. Foram publicadas normas, com as mais importantes tendo sido levadas a
público nos anos de 200355 e 2005. A norma publicada em 2005 foi a Resolução
ANP n° 027/2005, que regulava especificamente o acesso às instalações. Em seu
art 4º, trouxe o mandamento de que o transportador “permitirá o acesso não
discriminatório às suas Instalações de Transporte, assim como a conexão de suas
instalações com outras Instalações de Transporte” e também trouxe, em seu art. 7º
a regra de que toda a capacidade de transporte disponível seria ofertada conforme
os procedimentos do CPAC (Concurso Público de Alocação de Capacidade).
Posteriormente veio a Lei 11.909/09 (Lei do Gás) que, em reforço ao
princípio do livre acesso trazido pela Lei do Petróleo e posteriores normas
infralegais, implementou o sistema obrigatório de Chamada Pública para contratação
de capacidade de transporte firme, que precederá a outorga de autorização ou
licitação para a concessão da atividade de transporte. Esta chamada pública
substituiu o CPAC e buscava identificar os potenciais carregadores e dimensionar a
demanda efetiva56. Ainda, algumas facilitações constantes às tarifas, como a tarifa
máxima fixada pela ANP em razão do processo de Chamada Pública, conforme
preceitua o art. 5º, §2º da Lei do Gás, foram importantes aliados na permissão do
acesso às instalações de gás por terceiros.
Ademais, em 2016, foi publicada a Resolução ANP n° 11/2016, que revogou
a Resolução ANP n° 027/2005 sem, contudo, fugir à defesa do princípio do livre
acesso. Em seu art. 3º a Resolução ANP n° 11/2016 traz o dever do transportador
de permitir o acesso não discriminatório de terceiros às suas Instalações de
Transporte, mediante remuneração adequada, calculada segundo os critérios
estabelecidos pela ANP. No §1º do mesmo artigo há o mandamento de que é
obrigatória a oferta integral de Capacidade Disponível e Capacidade Ociosa
Também é possível verificar que foram impostas algumas outras obrigações ao
transportador, tal como a necessidade de apresentar as formas de acesso às suas

55

Portaria 001/03, que estabeleceu os procedimentos para o envio das informações referentes às
atividades de transporte e de compra e venda de gás natural ao mercado, aos Carregadores e à
ANP.
56 56
AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS, Evolução da
Indústria Brasileira de Gás Natural: Aspectos Técnico-Econômicos e Jurídicos, Rio de Janeiro,
2009, p. 23.
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Instalações de Transporte por meio de Termos de Acesso.
Grande inovação também veio no art. 9º da Resolução ANP n° 11/2016 que
buscou

estabelecer

a

criação

de

plataformas

eletrônicas

onde

fossem

disponibilizadas aos possíveis carregadores interessados as informações referentes
à capacidade e demais características do serviço de transporte57.
Também, destaca-se a figura da cessão de capacidade, outra forma de
acesso em que o carregador cede parte de seu direito de utilização da capacidade
contratada em modalidade de serviço firme, prevista na Resolução ANP 28/2005 e
posteriormente no art. 35 da Lei do Gás.
Observa-se, portanto, que a legislação pátria e o órgão regulador
responsável buscaram, ao longo dos anos, o estabelecimento de um arcabouço
regulatório que fosse permissível ao acesso de terceiros nas instalações de
transporte de gás natural no país que, em sua maioria, são de propriedade da
Petrobras ou tem titulares com relação societária próxima à estatal, conforme
demonstrado na Tabela 1.
Contudo, estes esforços não impediram a ocorrência de problemáticas
envolvendo a negativa de acesso à terceiros às instalações. Alguns desses casos,
inclusive, motivaram as mudanças normativas supracitadas. Passará a partir deste
57

Art. 9º O Transportador deve desenvolver e disponibilizar plataforma eletrônica de utilização
pública, gratuita, e livre da obrigação de identificação por parte dos potenciais Carregadores
Interessados, que permita a consulta das disponibilidades, possibilidades de acesso e tarifas de
transporte por Ponto Relevante sob responsabilidade do Transportador, para todas as modalidades
de Serviço de Transporte oferecidas, assim como possibilite o recebimento de solicitações de acesso
por parte de Carregadores Interessados identificados.§ 1º A plataforma eletrônica deve conter as
seguintes informações, atualizadas permanentemente:I - fluxos físicos do gás natural; II características técnicas e operacionais da Instalação de Transporte; III - Capacidade Disponível,
capacidade em fluxo oposto ao fluxo físico e Capacidade Ociosa por Ponto Relevante, para prestação
de novos Serviços de Transporte, inclusive Troca Operacional, nas melhores condições operacionais
avaliadas via simulação termo-hidráulica, incluindo a previsão de:a) disponibilidade para, no mínimo,
os próximos 7 (sete) anos, em base rolante, para a prestação de Serviço de Transporte Firme; e b)
disponibilidade e ociosidade para, no mínimo, os próximos 2 (dois) anos, em base rolante, para os
demais Serviços de Transporte não-firmes; IV - capacidades contratadas, por Contrato de Serviço de
Transporte celebrado; V - relatório(s) de simulação termo-hidráulica, que: a) reflita(m) as condições
estabelecidas nos contratos já firmados; e b) fundamente(m) a avaliação das Capacidades
Disponíveis para prestação de novos serviços de transporte nas melhores condições operacionais,
conforme estabelece o inciso III deste artigo; VI - referência aos Termos de Acesso para cada Serviço
de Transporte, contendo os termos e condições tarifários e não-tarifários; VII - resumo das
solicitações de acesso efetuadas, de modo a mostrar a demanda por acesso por Ponto Relevante e
Instalação de Transporte; e VIII - resumo das ofertas de Cessão de Capacidade Contratada
informadas ao Transportador por Carregadores. § 2º Estão resguardadas as informações cujo sigilo é
justificado por questões comerciais. § 3º O sigilo das informações poderá ser reduzido caso a
publicação destas seja imprescindível para possibilitar o acesso de terceiros às Instalações de
Transporte sob responsabilidade do Transportador, observado o disposto no § 2º do Art. 5º do
Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012. § 4º A ANP será responsável por avaliar a pertinência das
solicitações de sigilo da informação e só determinará sua publicação de forma justificada.
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ponto, portanto, a explanação de caso concreto, em que foi necessária intervenção
da ANP para resolução de conflito envolvendo a matéria de acesso a gasoduto de
transporte, ocorrido no ano de 2000 e que envolveu a British Gas do Brasil (BG) e a
Transportadora Brasileira Gasoduto Brasil-Bolívia – TBG.
Em outubro de 2000, foi levado a conhecimento da ANP pela BG um pedido
de resolução de conflitos em que esta havia sido, supostamente, impedida de ter
acesso à capacidade de transporte do Gasbol. As negociações entre as partes já
havia chegado a ponto em que não era mais possível um acordo amigável, e,
portanto, foi necessário o pedido de intervenção da agência reguladora.
O pedido de acesso da BG consistia na contratação do volume de 0,7
milhões de m3/dia de gás natural entre o período de Abril de 2001 a Agosto de 2001,
e posteriormente o volume de 2,1 milhões de m3/dia no período de Setembro de
2001 a Dezembro de 200358. Nesta contratação, foi designado como ponto de
recepção o município de Corumba, no Mato Grosso do Sul, e os pontos de entrega
em: Itatiba, Guararema, Americana, Limeira, Sumaré, Campinas e Rio Claro.
Em resposta ao pedido, a BG recebeu resposta da TBG em que esta
alegava que não dispunha de capacidade disponível para transporte firme no
período requerido. Em complementação, alegou que a recusa estava atrelada a
necessidade de renegociação de seus contratos de transporte de gás natural com o
carregador original, uma vez que esta não estava concluída.
Tais contratos referidos pela TBG são os contratos assinados ao momento
da contratação original da capacidade de transporte, feita pelo carregador original –
a Petrobras. Tais contratos são os chamados contratos TCQ (Transportation
Capacity Quantity) TCO (Transportation Capacity Option) e TCX (Transportation
Capacity Extra). Também existe, entre a Petrobras e o TBG, o Contrato de
transporte resultante do Concurso Público de Alocação da Capacidade 59.
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ANP. Parecer Técnico: Caso BG x TBG referente ao conflito relacionado ao serviço de
transporte firme de curto prazo. SCM .2001. Pg. 2.
59
• Transportation Capacity Quantity (TCQ) é um contrato firme de transporte de gás natural do tipo
take-or-pay, que inicialmente forneceria 8 MMm³/dia até atingir 18,08 MMm³/dia no oitavo ano e
permaneceria nesse patamar até o vigésimo ano. O prazo de vigência vence em 31 de dezembro de
2019, podendo ser prorrogado por mais um ano. Transportation Capacity Option (TCO) tem o objetivo
de aumentar a capacidade de transporte em até 6 MMm³/dia de gás acima das quantidades
contratuais mediante a compra antecipada. A negociação do TCO envolveu também Eletrobras e
BNDES, sendo acordado que este volume adicional seria fornecido a usinas térmicas no Mato Grosso
do Sul (2 MMm³/dia) e São Paulo (4 MMm³/dia) Este contrato está vigente até 2041. • Transportation
Capacity Extra (TCX) foi assinado para ter capacidade acima dos volumes dos contratos TCQ e TCO.
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Tais contratos foram assinados em 25 de janeiro de 1999, e contavam com
a vigência inicial de 20 anos, contados a partir de 1ºde janeiro de 2000. Em primeiro
momento, estes contratos foram assinados com a premissa de que era necessário
conferir garantia ao governo brasileiro após o suntuoso investimento realizado,
financiados principalmente por meio do BNDES, uma vez que o projeto do GASBOL
é um projeto de investimento binacional. Dessa forma, é imperioso perceber que as
disposições constantes nos contratos TCQ, TCO e TCX conferem ao governo
brasileiro, não obstante, à Petrobras, um alto grau de flexibilidade e prioridade a este
agente original, o que, naturalmente, gera dificuldades ao modelo de mercado
proposto pela Lei do Petróleo e impede a entrada de novos agentes à capacidade de
transporte do GASBOL60.
Portanto a BG, ao recebimento da correspondência, por parte da TBG, com
as alegações de falta de capacidade disponível e renegociação de contratos,
considerou que a transportadora estava agindo de maneira protelatória, desigual,
visando exclusivamente o atendimento dos interesses de seu carregador original e
acionista controlador, logo, a Petrobras. Para a BG, não passava de uma estratégia
construída em conluio para manter a capacidade de transporte fora do mercado.
Em continuação, a BG solicitou a intervenção da ANP que, à época por força
da Portaria ANP nº 08, de 18 de janeiro de 2001, possuía a competência de decidir
sobre o conflito, em primeira instância. Em decisão, foi elaborado o Parecer Técnico
da Superintendência De Comercialização E Movimentação De Gás Natural: Caso
BG vs. TBG Referente ao conflito relacionado ao serviço de transporte firme de curto
prazo, de 13 de março de 2001, em que a ANP explicitou os motivos e princípios
que basearam a decisão acerca do conflito.
A ANP, na análise do caso, solicitou à TBG informações detalhadas sobre a
capacidade atual das instalações de transporte e sua evolução até atingir a
capacidade de 30 MMm³/dia, bem como todas as premissas adotadas em seu
cálculo e apresentação da, a capacidade contratada firme no gasoduto, ano a ano,
além de uma estimativa da capacidade disponível. A resposta veio através do Ofício
Inicialmente, este projeto não estava previsto. Porém, com a necessidade crescente de gás natural, a
Petrobras fechou mais um contrato de 6 MMm³/dia até 2021. • Contrato de transporte resultante do
Concurso Público de Alocação da Capacidade é uma capacidade adicional contratada no volume de
5,2 MMm³/dia no trecho sul, entre Paulínia e Araucária, com prazo vigente até 2030. MORAES,
Fernanda. Brasil, Bolívia E Argentina: Gás Natural, Mercados E Acessos, FGV, 2019. Pg. 6.
60
ANP, SCM. Compromissos Existentes Ao Longo Da Cadeia De Gás Natural:Contratos De
Transporte, 2004. Pg. 12.
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DSP-019/01 em 19 de janeiro de 2001, onde a TBG afirmou que a capacidade de
transporte do gasoduto “tem sua evolução associada às suas necessidades
contratuais e é baseada no projeto original do Gasoduto Bolívia-Brasil” 61.
Além destas afirmações, a TBG também apresentou a tabela a seguir, a fim
de demonstrar a previsão original, sem a renegociação dos contratos originais, da
evolução da capacidade de transporte do gasoduto:
Tabela 2 – Capacidades estimadas do Gasbol informadas pela TBG à
ANP.

Fonte: Ofício DSP-019/01 apud ANP, SCM. Parecer Técnico: Caso BG x TBG referente ao conflito
relacionado ao serviço de transporte firme de curto prazo. 2001. Pg. 12.

Veja que a TBG apresentou como capacidade máxima para o gasoduto o
volume de 16,59 MMm3/dia, conforme indicado na segunda coluna da tabela acima.
Porém, no dia 31 de maio do mesmo ano, foi divulgado pela TBG em jornais de
grande circulação, em razão de uma exigência da Portaria 169/98 da ANP, que:

Capacidade Total máxima do gasoduto da TBG é de 17 MMm³/dia conforme
Simulações Termohidráulicas. Deste total já contratado para o ano de 2000
a capacidade de 9,1 MMm³/dia, sendo que (...) a Capacidade Disponível
resultante poderá ser negociada para novos serviços de transportes62

Ademais, também reforçou que a capacidade disponível do gasoduto estava
comprometida em razão da renegociação de seus contratos TCQ, TCO e TCX, e
que até mesmo muitas de seus investimentos também estavam suspensos ou
adiados, como a construção de três estações de compressão diferentes. Por fim,
apresentou nova tabela com a expectativa de ramp up (crescimento de produção)
61

ANP, SCM. Parecer Técnico: Caso BG x TBG referente ao conflito relacionado ao serviço de
transporte firme de curto prazo. 2001. Pg. 12.
62
Ibidem. Pg 9.
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dos contratos após sua renegociação:
Tabela 3 – Capacidades estimadas do Gasbol informadas pela TBG à
ANP após o ramp-up dos contratos.

Fonte: Ofício DSP-019/01 apud ANP, SCM. Parecer Técnico: Caso BG x TBG referente ao conflito
relacionado ao serviço de transporte firme de curto prazo. 2001. Pg. 13.

Contudo, novamente a TBG tentou utilizar-se de táticas para mascarar ou
ocultar a real capacidade do gasoduto, tendo, inclusive, ajustado os valores das
capacidades ao longo dos anos para que permanecesse igual a 30,88 MMm³/dia.
Ademais, a mais flagrante demonstração da falta de transparência da TBG com
relação ao acesso do gasoduto, vem da informação adicionada somente na tabela
demosntrada acima, e em nenhum outro lugar, nem mesmo no conteúdo da carta de
informação à ANP, que é a presença de uma capacidade de 6 MMm³/dia contratada
para os anos de 2001 e 2002, que não existem, repete-se, em nenhum outro
documento e não precedem de nenhuma justificativa63.
Ademais, em 15 de fevereiro de 200164 foi solicitado pela ANP à TBG novas
explicações acerca da capacidade do gasoduto. Entre outras, a ANP solicitou
principalmente: a) justificativa para as contradições referentes à capacidade atual do
Gasoduto; b) esclarecimento sobre a evolução da capacidade do Gasoduto e; c)
última versão do “Relatório de Simulação Termo Hidráulica”. Contudo, destaca-se
aqui que mais uma vez, em flagrante problemática envolvendo seu controlador
principal e carregador original do gasoduto, foram entregues informações à ANP que
expressavam uma atividade discriminatória, uma vez que concebia tratamentos
diferenciados e dificuldades para os novos possíveis ingressantes do gasoduto.
Inclusive, o relatório requisitado no item “c” acima foi elaborado pela Petrobras e
comtemplava todos os gasodutos que abastecem seu mercado nas regiões Sul,
63
64

Ibidem. Pg. 13.
Por meio do Ofício 031/SCG.
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Sudeste e Centro-Oeste65.
Por fim, a ANP proferiu decisão sobre o tema, trazendo a previsão de uma
auditoria na TBG e no gasoduto a fim de determinar a capacidade disponível, assim
como a necessidade de adequar seus contratos com o carregador original a fim de
que fosse possível verificar qual a real capacidade disponível do gasoduto em
futuras operações. Veja abaixo trecho da decisão da ANP:

Analisando o comportamento da TBG ao longo do tempo, no que se
refere à aplicação do princípio de livre acesso, pode-se verificar que a
empresa sempre se posicionou de forma a dificultar o acesso de terceiros
às suas instalações de transporte, seja criando barreiras à entrada de novos
agentes no suprimento de gás natural ao mercado brasileiro ou protelando
negociações e decisões. Este comportamento tem como fim viabilizar a
assinatura de novos contratos de venda de seu carregador principal com as
distribuidoras estaduais que resultam na consolidação de uma posição
preferencial por parte do carregador/controlador principal, uma vez que tais
contratos têm uma duração média de 20 anos., conforme veremos a seguir.
a TBG viu-se frente ao pedido de serviço firme de curto prazo pela
BG. Neste segundo momento, a TBG negou o pedido da BG passando a
alegar que a renegociação dos contratos TCO e TCX não estariam
concluídas e que, portanto, não havia capacidade disponível em seu
sistema no momento.
As informações fornecidas pela TBG mostram-se, no mínimo,
contraditórias e levam a crer que sua atitude não condiz com a de uma
empresa transportadora de gás natural interessada em oferecer seus
serviços a novos clientes e expandir seus negócios através da utilização
eficiente de suas instalações.
Neste sentido, a SCG ressalta que o livre acesso ao Gasbol deve
ser irrestrito e não discriminatório. A TBG deve agir como uma empresa
transportadora sem deixar que os interesses cruzados advindos de seu
acionista majoritário impeça a entrada de outros agentes no mercado
através do acesso à infra-estrutura de transporte.
Esta constatação evidencia que, para implementar de fato o
princípio do livre acesso a gasodutos, de forma a viabilizar a introdução da
competição na oferta do gás natural, é imprescindível que haja o
estabelecimento de algum tipo de limitação da participação acionária de

65

ANP, SCM .2001.Op.cit. Pg. 16.
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carregadores no capital votante de transportadores.66

Ao final, foi imposta a TBG obrigação de fazer, no sentido de oferecer a BG
um contrato de transporte firme para os anos de 2001 e 2002, permitindo assim o
acesso desta a suas instalações, conforme as determinações da ANP.

3.2 Tarifa de transporte no Brasil

Não é possível discorrer sobre o assunto de acesso a gasodutos de
transporte sem que sejam mencionadas as tarifas que permeiam a utilização destes
gasodutos. Afinal, conforme já mencionado no tópico anterior, a Lei do Petróleo já
previa a devida remuneração ao titular das instalações. Ainda, é natural que,
conforme um serviço seja prestado, haja uma contraprestação em razão da
atividade, que pode ser um valor combinado previamente ou no decorrer do tempo.
Dessa forma, conforme supracitado, em razão do art. 58 da Lei do Petróleo,
estabeleceu-se que é devido ao titular das instalações remuneração devida pelo
serviço. Além disso, previu em seu art. 8º, inciso VI que a ANP teria a atribuição de
estabelecer critérios para o cálculo de tarifas de transporte dutoviário e arbitrar seus
valores67. Contudo, como o valor da tarifa, à luz da Lei do Petróleo, era estabelecido
através de uma negociação entre as partes, o §1º do art. 58 trouxe mais uma
atribuição à ANP, de modo que esta deveria verificar se o valor da tarifa era
compatível com o mercado, em caso de desacordo entre as partes. Ou seja, uma
função de supervisão da negociação livre entre os agentes.
Em momento seguinte, em conjunto com a publicação da Resolução ANP n°
027/2005, comentada no tópico anterior, foi também publicada a Resolução ANP n°
029/2005, que tinha como escopo o estabelecimento dos critérios para cálculo de
tarifas de transporte dutoviário de gás natural. Era prevista a forma de tarifação tanto
para a contratação de volumes de carregamento no Serviço de Transporte Firme
(STF) e no Serviço Interruptivel (STI).
Segundo esta resolução, as tarifas de transporte não deveriam implicar
66

Ibidem. Pg. 16-17.
Art. 8: “A ANP terá como finalidade promover a regulação, a contratação e a fiscalização das
atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis,
cabendo-lhe: VI - estabelecer critérios para o cálculo de tarifas de transporte dutoviário e arbitrar seus
valores, nos casos e da forma previstos nesta Lei”;
67
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tratamento discriminatório ou preferencial entre os usuários e que as tarifas
deveriam refletir os seguintes fatores: a) os custos da prestação eficiente do serviço;
b) II - os determinantes de custos (distância entre os pontos de recepção e entrega,
volume e o prazo de contratação, observada a responsabilidade de cada carregador
na ocorrência desses custos e a qualidade).
Ainda, foi determinado pelo art. 11 que todas as tarifas aplicáveis a serviços
de transporte de gás natural deveriam ser comunicadas a ANP e ao mercado,
buscando assim uma maior transparência por parte das transportadoras. Também,
no artigo anterior, buscou trazer uma obrigação aos carregadores, sendo esta a de
comprovar o repasse integral das reduções de tarifa ao preço do gás natural, caso
este fosse comercializado.
Pontua-se também como foi estruturada a tarifa de STF, que serve de base
para as demais tarifas no escopo da resolução por ser o principal serviço ofertado
pelo transportador68. Segundo esta, a estruturação estava baseada em quatro
diferentes encargos: (i) Encargo de capacidade de entrada: destinado a cobrir os
custos fixos relacionados à capacidade de recepção, as despesas gerais e
administrativas e os custos fixos de operação e manutenção; (ii) Encargo de
capacidade de transporte: destinado a cobrir os custos de investimento relacionados
à capacidade de transporte; (iii) Encargo de capacidade de saída: destinado a cobrir
os custos fixos relacionados à capacidade de entrega; (iv) Encargo de
movimentação: destinado a cobrir os custos variáveis com a movimentação de
gás69.
Em seguimento cronológico, houve conforme comentado anteriormente a
publicação da Lei do Gás em 2009, substituindo os chamados CPAC pelas
chamadas e audiências públicas para que houvesse a contratação de capacidade
dos gasodutos. Também instituiu no ordenamento brasileiro o regime de concessão
como regra para novos gasodutos de transporte. Além de prever também o convívio
dos regimes de autorização (dutos existentes, que tenham iniciado processo de
licenciamento ambiental ou gasodutos de transporte que envolvam acordos

68

AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS. Descrição Da
Metodologia De Cálculo Das Tarifas De Transporte De Gás Natural. 2002. SCM. Pg. 3.
69
AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS. Resolução ANP
029/2005.
Disponível
em:
http://legislacao.anp.gov.br/?path=legislacao-anp/resolanp/2005/outubro&item=ranp-29--2005. Acesso em: 20/05/2020.
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internacionais) e concessão (novos gasodutos) 70.
Em resumo, ficou estabelecido que a ANP iria supervisionar todo o processo
e também atuar diretamente, pois tem o dever de: a) aprovar as tarifas de transporte
de

gasodutos

autorizados

(sob

regime

de

autorização)

propostas

pelos

transportadores, conforme art. 28 da Lei do Gás e; b) estabelecer tarifas de
transporte durante o processo licitatório para a concessão de gasodutos, conforme
art. 5º, §2º da referida lei. Contudo, em momento inicial, a Lei do Gás não trouxe
impactos para a alteração tarifária, pois em seu art. 31 optou pela preservação das
tarifas de transporte e os critérios de revisão já definidos até a data da publicação da
Lei do Gás.
Baseando-se, portanto, na Lei do Gás e suas novas disposições, a ANP
publicou, em 2014, a Resolução ANP n° 15/2014, atual regulação tarifária no setor
de gás natural, que possui como objeto os critérios para cálculo das Tarifas de
Transporte referentes aos Serviços de Transporte firme, interruptível e extraordinário
de gás natural e o procedimento para a aprovação das propostas de Tarifa de
Transporte de gás natural encaminhadas pelos Transportadores para os Gasodutos
de Transporte objeto de autorização.
Importante destacar que a Resolução ANP n° 15/2014 seguiu a orientação
trazida pela Lei do Gás no que concerne aos métodos tarifários utilizados na
regulação econômica. No art. 21, inciso V da Lei do Gás foi adotada a chamada
Regulação por Receira Máxima (Revenue Cap Regulation). A ANP entende que é
possível classificar esse tipo de regulação no conceito de tarifas baseadas nos
“custos da prestação do serviço” (cost based charges)71.
Neste método, a autoridade reguladora aprova os investimentos que
comporão a base de ativos e estabelece a taxa de retorno adequada à
atividade de transporte, a qual será garantida ao transportador. Esses
parâmetros, combinados com a expectativa de demanda, resultam em uma
tarifa desenhada para prover um montante fixo de receita para a empresa
regulada, o qual será corrigido por um índice de inflação (e, possivelmente,
deduzido de um fator de eficiência) com o objetivo de manter constante, em
termos reais, a receita estimada72.
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Veja que, por mais que fuja ao escopo deste trabalho demonstrar os cálculos
e a forma exata utilizada para a construção de um modelo de tarifa, que se trata de
assunto de particular extensão, cabe, contudo a explanação básica de quais são os
elementos que compõem o atual modelo de tarifa. A figura abaixo ilustra quais são
estes elementos:

Figura 5 – Construção da tarifa de transporte de gás natural

Fonte: ANP. Regulação Tarifária Dos Gasodutos De Transporte. 2016. SCM.

Estes elementos básicos de construção de modelo tarifário foram expressos
na Resolução ANP n° 15/2014 por meio de seu art. 5º , com o §3º do referido artigo
trazendo bases da taxa de retorno que fará parte do valor integral da tarifa.
Ainda, os arts. 3º e 4ºda Resolução ANP n° 15/2014 trazem as disposições
acerca de que as tarifas serão, portanto, propostas pelo transportador e então
aprovadas (ou não) pela ANP, e que o serviço de transporte será remunerado por
meio das tarifas de transporte que deve permitir que o transportador receba uma
receita tal que possa arcar com suas despesas para execução do serviço,
obrigações tributárias e que seja justa ao investimento realizado.
Em adendo, observa-se que o art. 7º traz o procedimento para que seja
encaminhada à ANP a proposta de tarifa de transporte objeto de aprovação. Essa
proposta deve ser encaminhada ainda no início do processo da chamada pública e
50

deve conter os aspectos listados nos 10 (dez) incisos do supracitado artigo, tais
como: a) o fluxo de caixa descontado referente ao projeto; b) a memória de cálculo
da taxa de desconto utilizada no fluxo descontado referente ao projeto de que trata o
inciso II73. Essa proposta encaminhada deverá ser analisada em um prazo de 90
dias pela ANP. Ainda, uma vez definida a tarifa máxima aplicável aos carregadores,
encerra-se a chamada pública e inicia-se o processo de licitação da construção e
operação do gasoduto. Na licitação, segundo o art. 13, §§ 2º e 3º da Lei do Gás, a
ANP irá estabelecer receita anual máxima com base na tarifa estabelecida na
chamada pública, e vencerá a licitação aquele que exigir a menor receita anual para
prestação dos serviços de transporte de gás natural.
Abaixo, tabela com resumo das formas de acesso e sua respectiva tarifação,
conforme a Lei do Gás e a Resolução ANP 15/2014:

73

I - a apresentação da estruturação financeira do projeto com a identificação de todas as fontes de
financiamento consideradas no projeto, as condições da captação do capital de terceiros e qualquer
informação necessária para a correta compreensão de cada instrumento financeiro apresentado; II - o
fluxo de caixa descontado referente ao projeto; III - a memória de cálculo da taxa de desconto
utilizada no fluxo descontado referente ao projeto de que trata o inciso II; IV - os investimentos já
realizados, quando aplicável, e a projeção dos gastos com a definição, aquisição, construção,
instalação e montagem do Gasoduto de Transporte, divididos, no mínimo, entre as seguintes
categorias:a) duto (linha-tronco e ramais);b) complementos (pontos de recebimento, pontos de
entrega, estações de medição, estações de compressão, dentre outros);c) componentes e
equipamentos (lançadores e recebedores de "pigs" e esferas, válvulas, flanges, juntas, dentre
outros);d) construção e montagem (preparação de faixa do gasoduto, travessias e cruzamentos,
condicionamento, comissionamento etc.); e) licenciamento ambiental; f) liberação, uso ou
compartilhamento da faixa de servidão ou servidão administrativa; g) administração da obra; e h)
projeto de engenharia (estudos de viabilidade, projeto básico, projeto executivo, etc.); V - a projeção
dos custos de operação e manutenção, além das despesas gerais e administrativas; VI - o grau de
incerteza associado à projeção dos parâmetros dos incisos IV e V; VII - a capacidade de transporte
planejada, ou a Capacidade de Transporte aferida, conforme o caso; VIII - a projeção da demanda
por Capacidade Contratada de Transporte; IX - o critério de reajuste da Tarifa de Transporte, assim
como a projeção do seu índice de reajuste; e X - o poder calorífico de referência do gás natural.
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Tabela 4 – Acesso a gasodutos de transporte e sua tarifação.

Fonte: ANP. Regulação Tarifária Dos Gasodutos De Transporte. 2016. SCM.

Em comparação com a Resolução 029/2005, substituída pela Resolução ANP
15/2014, foi mantida a estruturação da tarifa de transporte do STF.
Por fim, destaca-se a importante questão da influência das tarifas de
transporte nos contratos de compra e venda de gás natural, regulados pela
Resolução ANP 52/2011. Segundo o art. 10, inciso IV da resolução em questão, os
contratos de compra e venda de gás natural deverão explicitar o preço, que é
dividido em: a) parcela do preço referente à molécula e; b) parcela do preço
referente ao transporte. É neste segundo item que entram as tarifas de transportes
mencionadas ao longo desde subtítulo.
A separação entre as diferentes parcelas é feita com o objetivo de promover a
transparência e efetividade das tarifas de transporte no setor de gás, e dificultar o
subsídio cruzado entre os dois elos de valor da cadeia de gás natural (transporte e
comercialização). Ainda, segundo a ANP, também se separou as parcelas a fim de
garantir que todos os compradores de gás natural tenham a seu alcance as
informações sobre os preços dos distintos serviços necessários à compra e posterior
entrega do gás natural74.
Ainda, o paragrafo único do art. 10 supracitado prevê também que quaisquer
74
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alterações, positivas ou negativas, nos custos de transporte, deverão ser refletidas,
por meio de aditivo, nos contratos registrados. Ou seja, qualquer alteração no custo
das tarifas de transporte deve ser direcionada ao preço final de gás natural. Dessa
maneira, a fim de resguardar o valor devido às despesas com transporte, não devem
ser redirecionadas a parcela de transporte custos e despesas de outras naturezas,
devendo a parcela de transporte representar apenas a remuneração do
transportador pelo carregador75. A parcela de molécula, que não é regulada no
Brasil, que deve ser a responsável por cobrir quaisquer gastos que sejam realizados
e que não sejam referentes ao transporte.
Situa-se, porém, que esta parcela referente a molécula pode vir a ser
problemática, uma vez que ela é negociada entre as partes. Espera-se do
carregador que dê transparência ao agente vendedor sobre a formação da parcela
referente à molécula, mas aqui verifica-se uma questão econômica. Segundo a ANP,
“na hipótese de um mercado de gás natural razoavelmente competitivo o valor da
molécula é estabelecido pelos fundamentos da oferta e demanda - o que na
literatura denomina-se de ‘gas-to-gas competition’.”76. Assim, conclui-se que no
Brasil, como não possuímos um mercado de gás natural competitivo, o valor da
molécula pode acabar ficando sujeito a arbítrios e valorizações por parte do agente
dominante, no caso, a Petrobras.
Passada essa explanação breve do histórico e da atualidade da regulação
tarifária no Brasil, será agora tratado, no próximo capítulo, das novas tendências que
permeiam o mercado de gás brasileiro, uma vez que a Petrobras optou pela posição
de permitir a abertura do mercado, que vem sendo acompanhado de perto pelos
órgãos reguladores e também pela ala governamental.
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Ibidem. Pg. 10.
Ibidem. Pg. 11.
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4.

PERSPECTIVAS PARA O FUTURO

4.1 A iniciativa Gás para Crescer e o Termo de Cessação de Conduta
da Petrobras com o CADE

Conforme já explanado ao longo de todo este trabalho, o setor de gás natural
brasileiro é marcado pela presença magnânima, desde sua formação, do Estado
enquanto agente econômico fomentador, e esta presença pode ser caracterizada na
figura central que é a empresa estatal responsável pela exploração da atividade de
petróleo e gás natural no Brasil, a Petrobras. Assim, foram apresentadas as
problemáticas que envolveram essa escolha de investimento e de formação da
indústria, culminando no monopólio de fato que possuímos hoje, principalmente no
transporte de gás natural.
Assim, é natural que qualquer iniciativa de atenuação ou de quebra desse
monopólio perpasse por acordos com, e até mesmo pela própria iniciativa da
Petrobras, uma vez que esta é a proprietária das instalações e possuí grande
participação acionária em diversos dos demais agentes da indústria, a exemplo das
distribuidoras estaduais.
Dessa forma, em 2016, tendo em vista a postura da Petrobras de vender
parte de seus ativos no setor de gás natural, como por exemplo, o início da
negociação entre Brookfield e Petrobras para a venda da NTS, divulgado em fato
relevante em 14 de junho de 201677, foi levado à divulgação pelo Governo Federal a
iniciativa Gás para Crescer que possuía “o objetivo de estudar e elaborar propostas
para manter o adequado funcionamento do setor de gás, diante de um cenário de
redução da participação da Petrobras78”.
Assim, o Gás para Crescer foi o início de uma movimentação do Governo
Brasileiro no sentido de enxergar as problemáticas contidas no setor de gás natural
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e, de fato, levar a cabo modificações para o setor, baseando-se nas premissas de:
a) adoção de boas práticas internacionais; b) Atração de investimentos; c)
Diversidade de agentes; d) Maior dinamismo e acesso à informação; e) Participação
dos agentes no setor; f) Promoção da competição na oferta de gás natural e; g)
Respeito aos contratos79.
O programa, portanto, era um esforço que prometia a execução de um
conjunto de ações visando à abertura do mercado de gás natural e a modificação do
arcabouço

regulatório,

a

fim

de

promover

a

competição

no

setor

e,

consequentemente, diminuir a presença majoritária da estatal petrolífera no setor.
Assim, foi estabelecido em conjunto com diversos agentes presentes no setor, tais
como associações envolvidas no setor, nomeadamente Abegás, Abar, Abrace,
Abiogás etc, as próprias transportadoras e outros, sob a coordenação do Ministério
de Minas e Energia, estabeleceram as seguintes diretrizes para o programa:
”(i) remoção de barreiras econômicas e regulatórias às atividades
de exploração e produção de gás natural; (ii) implementação de medidas de
estímulo a competição; (iii) estímulo aos mercados de curto prazo e
secundário (molécula e capacidade); (iv) promoção da independência
comercial e operacional dos transportadores; (v) reforço da separação entre
as atividades de carregamento e transporte; (vi) instituição do Sistema de
Transporte de Gás Natural (STGN); (vii) implantação de modelo de Gestão
Independente e Integrada do STGN; (viii) implantação do Sistema de
Entrada-Saída para reserva de capacidade de transporte; (ix) implantação
de sistema tarifário de Entrada-Saída no transporte de gás natural; (x)
aumento da transparência; (xi) busca pela redução de custos de transação
da cadeia de gás natural; (xii) formação de pontos virtuais ou físicos de
negociação (hubs) de gás natural; (xiii) criação de mercado secundário de
gás natural; (xiv) reavaliação dos modelos de outorga de transporte,
armazenamento e estocagem; (xv) revisão do planejamento de expansão
do sistema de transporte; (xvi) estímulo ao desenvolvimento de instalações
de estocagem de gás natural; (xvii) regulamentação do acesso de terceiros
aos dutos de escoamento; (xviii) regulamentação do acesso de terceiros a
UPGNs e terminais de regaseificação; (xix) superação dos desafios
tributários no setor de gás natural; (xx) superação dos desafios tributários
no setor de gás natural; (xxi) harmonização da regulação estadual; (xxii)
revisão do relacionamento entre a indústria do gás natural e o setor elétrico;
79
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(xxiii) aproveitamento do gás natural da União, proveniente dos contratos de
Partilha como instrumento de política pública para o desenvolvimento
integrado do mercado de gás natural; (xxiv) apoio às negociações para
contratação de gás boliviano e/ou outras alternativas; (xxv) promoção de
transição segura para o modelo do novo mercado de gás natural”80.

Resumidamente, é possível dizer que o programa Gás para Crescer buscava
um novo desenho para o setor de gás natural brasileiro, um aperfeiçoamento das
regras tributárias do setor e a integração entre o setor elétrico e de gás natural, por
apresentarem similaridades.
Após cerca de um ano de debates e de consultas com os diversos agentes do
mercado acerca da iniciativa, foi elaborado em 21 de novembro de 2017 o substutivo
ao projeto de lei n° 6.407/2013, que dispõe sobre as atividades de transporte de gás
natural bem como sobre o escoamento, tratamento, processamento, estocagem
subterrânea, acondicionamento, liquefação, regaseificação e comercialização de gás
natural e revoga a Lei do Gás. Na prática, foi proposta uma nova lei do gás, que será
objeto de discussão e análise em tópico específico.
Contudo, frisa-se que o Gás para Crescer acabou estagnado e padeceu à
elaboração e apresentação deste substitutivo ao projeto de lei. Isto porque houve, à
época, uma problemática envolvendo, principalmente, a questão da figura
responsável pela inovação regulatória. A discussão pairava sobre se a ANP deveria
ser a figura central da regulação da comercialização de gás no atacado, ou se o
assunto deveria ficar a cabo da regulação estadual81.
Em observância desta situação, o Governo Federal, então presidido pelo expresidente Michel Temer, buscou salvar toda a iniciativa por meio da publicação do
Decreto 9.616/2018, que alterou o Decreto 7.382/2009, que regula a Lei do Gás,
para trazer medidas que foram discutidas durante a iniciativa, e acordadas entre os
agentes, sem a necessidade da mudança legislativa, antecipada pelo processo
polítco.
Assim, o Decreto 9.616/2018 trouxe como principais mudanças ao decreto
regulamentador da Lei do Gás: a) Criação do conceito de Sistema de Transporte de
Gás Natural, previsto como novo inciso XXXV do art. 2 e também no art. 52-A. Este
80

Ministério de Minas e Energia. Gás para Crescer: Diretrizes Estratégias. 2016. Pg. 9-11.
ALMEIDA, Edmar . Balanço do Gás para Crescer: avanços e o que ainda falta ser feito. EPBR.
2019. Disponível em: https://epbr.com.br/balanco-do-programa-gas-para-crescer-avancos-obtidos-eo-que-ainda-precisa-ser-feito/. Acesso em: 26/05/2020.
81

56

novo conceito abre espaço para uma nova regulação do transporte, permitindo
inclusive que as tarifas sejam fixadas para o Sistema de Transporte e não por
gasodutos; b) Introdução do modelo tarifário de entrada-saída para no Sistema de
transporte, mudança trazida no art. 52-A, §1º; c) Preservação dos contratos de
serviço de transporte atuais, com permissão para que ANP crie incentivos para
adaptação dos contratos atuais à nova forma de tarifação por entrada-saída.
Novidade no art. 70-A; d) Fim do PEMAT. Planos de expansão continuam a ser
realizados pela EPE, mas passam a ser baseado nos planos de investimentos das
transportadoras, previsto como novidade na Lei do Gás no art. 6º, §2º; e) Criação do
acesso negociado de terceiros à infraestrutura essencial (gasodutos de escoamento,
unidades de processamento de gás natural e instalações de regaseificação), com
regulação da ANP, que deve estabelecer diretrizes para o acesso, no art. 62-A; f)
Comando para que o Governo Federal, através da ANP e MME, negocie com os
Estados para promover a harmonização da regulação estadual, em particular o que
se refere ao tratamento para os consumidores livres82, através do art. 74-A.
Veja, portanto, que o Gás para Crescer foi uma grande representação do viés
governamental acerca do que deveria ser feito em relação ao gás natural. Um
esforço que não foi abandonado por órgãos do setor e a ANP publicou, no ano de
2018, três notas técnicas83 que deixaram claro a posição da agência reguladora no
sentido de que era necessária uma mudança no mercado de gás natural e
demonstrando, no conteúdo das notas, aquilo que considerava a melhor solução
para a questão, através do comparativo com exemplos de mercados melhor
elaborados, tais como o mercado europeu e o americano.
Pode-se considerar que, dentre as normas técnicas elaboradas, a mais
importante tenha sido a Nota Técnica 14/2018-SIM, que aborda a Promoção da
Competição na Indústria do Gás Natural. Isto porque esta nota foi enviada pela ANP
ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CADE. O objetivo era de fazer
com que o CADE se posicionasse acerca das barreiras institucionais à competição
na indústria de gás natural84. No mesmo sentido, foi publicada a Resolução
n°04/2019 do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e que instituiu o
Comitê de Promoção da Concorrência do Mercado de Gás Natural no Brasil.
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Esta resolução estabeleceu como objetivos do comitê os seguintes:

I - propor medidas de estímulo à concorrência no mercado de gás
natural; II – encaminhar ao Conselho Nacional de Política Energética CNPE recomendações de diretrizes e aperfeiçoamentos de políticas
energéticas voltadas à promoção da livre concorrência no mercado de gás
natural; e III – propor ações a entes federativos para a promoção de boas
práticas regulatórias85.

Ademais, como membros do Comitê foram nomeados o Ministério de Minas e
Energia, o Ministério da Economia, a ANP, o CADE e a Empresa de Pesquisa
Energética – EPE. Assim, a partir desta movimentação, o CADE foi incitado a
participar das discussões e utilizar de suas atribuições para verificar a situação do
setor de gás natural.
Dessa forma, o CADE passou a investigar formalmente a Petrobras e assinou
com esta um Termo de Compromisso de Cessação (TCC), instrumento previsto no
art. 85 da Lei 12.529 (Lei de Defesa da Concorrência), e este TCC tem por objeto
preservar e proteger as condições concorrenciais no mercado brasileiro de gás
natural86. Importante destacar, contudo, que a assinatura do TCC não significou que
a Petrobras estava assumindo nenhum tipo de culpa, conforme cláusula 1.3 do TCC.
Os principais compromissos assumidos pela Petrobras perpassam pela venda
de seus ativos no mercado de gás natural, seja em participações societárias em
transportadoras e distribuidoras, e também a demonstração dos corretos volumes de
entrada e saída nas zonas de recebimento e entrega, além de ter que adequar os
contratos de transporte vigentes, a fim de possibilitar que seja ofertado ao mercado
toda a capacidade disponível corretamente. Também, deverá se abster da posição
de carregadora inicial nos contratos de transporte ainda vigentes e negociar, de boa
fé e sem discriminação, o acesso de terceiros às UPGN’s e unidades de
escoamento. Veja abaixo, na íntegra, o estabelecido pelo TCC:
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2.1. A COMPROMISSÁRIA se compromete a colocar em processo
de alienação (i) suas participações societárias na NTS e na TAG; (ii) sua
participação societária na TBG, após a definição da receita da TBG com a
conclusão da chamada pública para contratação de capacidade disponível,
cuja consulta pública ocorreu no ano de 2019; e (iii) a sua participação
acionária indireta em companhias distribuidoras, seja alienando suas ações
na própria GASPETRO, seja buscando a alienação da participação da
GASPETRO nas companhias distribuidoras, respeitados os termos dos
respectivos acordos de acionistas, a critério da PETROBRAS (avos citados
nas alíneas (i) a (iii), conjuntamente “Avos Desinvestidos”), observados, em
relação a todas as alíneas anteriores, os procedimentos e padrões internos
aplicáveis e devendo ser obtidas as aprovações conforme governança
interna da Companhia.
2.1.2. Enquanto não forem realizadas as alienações de suas
participações societárias na NTS, TAG, TBG, bem como a alienação da
participação

acionária

indireta

em

companhias

distribuidoras,

a

COMPROMISSÁRIA deverá, no prazo de até 6 (seis) meses contados da
data de assinatura deste Termo de Compromisso, indicar nessas empresas
de transporte e na GASPETRO, Conselheiros de Administração que se
enquadrem no conceito de conselheiros independentes, assim definido
pelas regras do Novo Mercado, com o objetivo de assegurar a
desverticalização funcional das empresas87.

Veja-se, ainda, que a cláusula 2.1.2 do TCC estabelece uma espécie de
garantia ao mercado e aos órgãos governamentais de que os compromissos
acordados serão cumpridos. Assim, mesmo que, eventualmente, a Petrobras venha
a postergar ou demorar a iniciar a venda dos ativos supracitados, ainda assim terá
que tomar uma atitude de indicação de conselheiros independentes no prazo de 6
(seis) meses. O que, por si só, já gera cerca tranquilidade de que pode haver
modificações nas ações adotadas pela companhia. Seguem os compromissos
abaixo:

2.2. A COMPROMISSÁRIA se compromete a indicar nos sistemas
de transporte da NTS e da TAG quais são os volumes de injeção e retirada
máxima em cada ponto de recebimento e zona de entrega, por área de

87
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concessão de cada companhia distribuidora local e consumos próprios,
perante a ANP e os referidos transportadores, dentro dos limites de
Quantidade Diária Contratada dos contratos de serviço de transporte atuais,
eliminando flexibilidades e o congestionamento contratual hoje existentes,
no prazo de até 90 (noventa dias) após a publicação da aprovação do
presente Termo de Compromisso no Diário Oficial da União. Caso, após a
indicação supracitada, as transportadoras indicarem que deverão ser
consideradas áreas distintas (subdivisão, por exemplo, da área de
concessão de uma determinada companhia distribuidora local), a Petrobras
deverá, em até 90 dias, ajustar sua indicação original.
2.2.1. A COMPROMISSÁRIA se compromete a, tão logo concluídas
as ações previstas no item 2.2, iniciar negociação com os transportadores
(TAG e NTS) para promover as adequações necessárias aos contratos de
serviço de transporte vigentes visando a limitar a flexibilidade de acordo
com o item 2.2, a fim de que os transportadores 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 de
entrada e saída aplicáveis (inclusive as tarifas equivalentes aplicáveis a
todos os agentes do mercado), sem reserva de capacidade nas
interconexões entre transportadores e com tarifas de interconexão
simbólicas.
2.2.2. A COMPROMISSÁRIA se compromete a declinar da
exclusividade ainda remanescente em função de ser carregadora inicial
referente aos contratos de serviço de transporte vigentes, comunicando aos
respectivos transportadores e à ANP deste fato no prazo máximo de 30
(trinta dias) após a publicação da aprovação do presente Termo de
Compromisso no Diário Oficial da União.
2.3. A PETROBRAS se compromete a negociar, de boa fé e de
forma não discriminatória, o acesso de terceiros aos sistemas de
escoamento de gás natural, respeitados, para os casos em que os sistemas
possuírem coproprietários, o regramento estabelecido para tais sistemas.
2.4. A PETROBRAS se compromete a negociar, de boa fé e de
forma não discriminatória, o acesso de terceiros às unidades de
processamento de gás natural observadas as diretrizes constantes do
Anexo I – “Caderno de Boas Práticas de Gás Natural – Diretrizes para
Acesso de Terceiros a Unidade de Processamento de Gás Natural –
UPGN”, ou até regulamentação a ser editada pela ANP aplicável a todos os
agentes do setor88.

88

Ibidem. Pg. 3.
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Em sequência, no que tange ao processo para a realização das vendas
elencadas acima, deve-se ter a atenção que a Petrobras deverá seguir seu processo
de desinvestimento comum, previsto inicialmente no Decreto 9.188/2017 e que
segue uma sistemática própria da Petrobras, onde é, inicialmente, lançado um
teaser acerca da oportunidade, que é como uma notícia veiculando um documento,
contendo todas as informações do ativo a ser desinvestido. Posteriormente, são
enviados aqueles que demonstraram interesse um termo de confidencialidade (NDA
– Non disclosure agreement) e então se inicia a fase não-vinculante do processo.
Realizada a due diligence da documentação e da oportunidade, entra-se na fase
vinculante do processo, seguida das negociações e aprovações para a alienação do
ativo. Só então, após realizadas todas as negociações, é que é realizado o closing,
ou a finalização do negócio89. Veja abaixo na Figura 6, de maneira ilustrada, como
funciona o processo.

Figura 6 – Processo de desinvestimento da Petrobras

Fonte: Petrobras. 2017. Disponível em: https://petrobras.com.br/fatos-e-dados/aperfeicoamos-nossoprocesso-de-desinvestimentos.htm. Acesso em: 27/05/2020.

O TCC estabeleceu, portanto, que as alienações envolvendo os ativos de gás
natural deveriam ter seu teaser divulgado até a data de 31/03/2020, e que o signing,
89

Os processos de desinvestimento da Petrobras nos últimos anos, principalmente em ativos de
águas rasas e profundas, levaram cerca de 18 (dezoito) meses para serem finalizados.
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ou seja, a assinatura dos contratos de compra e venda deveria ser realizada até o
dia 31/12/2020. A última etapa, o closing, deverá ser feito até o dia 31/12/2021.
Perceba-se, dessa forma, que o TCC buscou, em conjunto com a Petrobras, trazer
perspectivas reais e de curto prazo para o início da correção do mercado, buscando
assim uma maior confiabilidade dos agentes envolvidos e mudança real de
perspectiva.
Ademais, o TCC também trouxe a restrição para possíveis compradores, que
devem, obviamente, ser independentes do Sistema Petrobras e não devem possuir
nenhum tipo de participação societária com a estatal ou suas afiliadas.
A figura do Trustee de Monitoramento, uma espécie de supervisor dos
compromissos firmados no TCC, a fim de verificar que estes estão sendo
efetivamente cumpridos, está presente na cláusula 6.1 do TCC, e a Petrobras já
anunciou que este Trustee foi devidamente contratado na data de 07/01/2020 90. Este
Trustee não pode possuir filiação a nenhum membro do Sistema Petrobras e não
está autorizado a possuir participação societária na estatal ou em nenhuma de suas
afiliadas, logo, não pode ter nenhum tipo de interesse no monitoramento.
Apenas como adendo à questão, pode pairar dúvida acerca do cumprimento
do TCC em razão da pandemia de Sars-Cov-2, mundialmente conhecido como Novo
Coronavírus, causador da Covid-19, que assola o planeta no ano de 2020. O TCC
prevê que, na cláusula 8.3, item b), o evento de força maior, assim entendido como
o evento que esteja fora do controle da Petrobras e que não poderia ser por ela
razoavelmente previsto e que afete materialmente a execução das obrigações 91.
Assim, acredita-se que, caso a situação da pandemia no país e no mundo se alastre
e ponha em risco a efetividade dos compromissos assumidos, esta cláusula poderia
evitar que a Petrobras sofra as penalidades previstas na cláusula 9 (nove) do TCC.
Findado este ponto de discussão, irá ser abordado a partir do próximo tópico,
o chamado Novo Mercado de Gás, sendo demonstrado também o que já tem sido
feito pela Petrobras para cumprir com os compromissos do TCC.
90

Petrobras.Petrobras acelera iniciativas para abertura do mercado de gás . 2020. Diponível em:
https://petrobras.com.br/fatos-e-dados/petrobras-acelera-iniciativas-para-abertura-do-mercado-degas.html. Acesso em: 27/05/2020.
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Disponível
em:
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4.2 O Novo Mercado de Gás

Em continuidade as explanações acerca do que é possível esperar em
relação ao futuro do segmento de gás natural brasileiro irão ser passadas, neste
tópico, as considerações acerca do Novo Mercado de Gás.
Este é um novo programa do Governo Federal, coordenado pelo Ministério de
Minas e Energia e desenvolvido em conjunto com a Casa Civil da Presidência da
República, o Ministério da Economia, a ANP, a Empresa de Pesquisa Energética
(EPE) e o CADE no mesmo sentido da iniciativa Gás para Crescer, que visa à
melhoria do setor de gás natural, principalmente em aspectos competitivos, para que
possa ser impulsionada a redução do preço de gás no Brasil e o desenvolvimento do
país. Trata-se, portanto, de uma nova estratégia trazida no governo eleito nas
eleições de 2018 a fim de trazer uma modificação do setor, em parte aproveitandose dos avanços já realizados pela iniciativa do Gás para Crescer.
O Novo Mercado de Gás tomou forma a partir da formação do Comitê de
Promoção da Concorrência do Mercado de Gás Natural do Brasil, instituído pela
Resolução CNPE 04/2019, citada no tópico anterior. Como já comentado, este
comitê possuía competência para propor medidas de estímulo à concorrência no
mercado de gás natural, encaminhar ao CNPE recomendações de diretrizes e
aperfeiçoamentos

de

políticas

energéticas

voltadas

à

promoção

da

livre

concorrência no mercado de gás natural e propor ações a entes federativos para a
promoção de boas práticas regulatórias92.
Em suma, os esforços realizados por esse Comitê foram enviados ao CNPE e
geraram a edição da Resolução CNPE 16/2019 que estabelece diretrizes e
aperfeiçoamentos

de

políticas

energéticas

voltadas

à

promoção

da

livre

concorrência no mercado de gás natural. Esta resolução traz os princípios e o modo
pelo qual devem ser realizadas as ações para a transição para um mercado
competitivo de gás, demonstrando, nos incisos de seu art. 2°, que deve ser buscada
independência do transportador e a desvinculação entre os agentes do setor, a fim
de garantir maior transparência e acesso às instalações. Também busca a
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MME. Novo Mercado de Gás. 2019. Disponível em: http://www.mme.gov.br/web/guest/conselhose-comites/cmgn/novo-mercado-de-gas. Acesso em 03/06/2020.
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cooperação para uma transição adequada a um sistema diferenciado de
contratação, sendo este o sistema de entrada e saída.
Em seu art. 3°, a Resolução CNPE 16/2019 buscou estabelecer algumas
condutas comportamentais ao agente dominante do setor, ou seja, a Petrobras, que
o CNPE julgou ser a mais adequada para que as ações fossem completadas, sendo
estas: I - a alienação total das ações nas empresas de transporte e distribuição; II - a
definição das demandas nos pontos de entrada e de saída do sistema de
transporte,; III - a oferta de serviços de flexibilidade e balanceamento de rede,
devidamente

remunerados.

Sem se

abster

de

garantir

a

segurança

do

abastecimento nacional; IV - a cooperação no processo de transição para o regime
de entrada e saída no sistema de transporte; V - a disponibilização de informações
ao mercado sobre as condições gerais de acesso a terceiros a suas instalações; e
VI - a promoção de programa de venda de gás natural e a remoção de barreiras à
comercialização93.
Ainda, perceba que o art. 5° da Resolução CNPE 16/2019 traz algumas
medidas a serem estimuladas aos Estados e o Distrito Federal pelo Ministério da
Economia e do Ministério de Minas e Energia. O maior destaque neste artigo está
em seus incisos I, alínea d, que prevê a implementação de uma metodologia tarifária
transparente, e também no inciso III, onde é feita a recomendação de estímulo à
privatização da concessionária estadual de gás canalizado.
Por fim, o art. 8º trouxe a recomendação de monitoramento das ações
necessárias à abertura do mercado de gás, devendo propor medidas adicionais e
complementares ao CNPE. Assim, foi criado pelo Decreto 9.934/2019 o Comitê de
Monitoramento da Abertura do Mercado de Gás Natural,
Desta maneira, é perceptível o alinhamento dos princípios e diretrizes trazidas
pela Resolução CNPE 16/2019 com os compromissos estabelecidos no TCC da
Petrobras com o CADE, o que demonstra uma cooperação dos agentes no mercado
e dos agentes governamentais no sentido de modificar a situação do setor de gás
natural brasileiro.
Como o programa do Novo Mercado de Gás foi lançado em julho de 2019,
concomitantemente com o resto das normas trazidas e com o TCC da Petrobras
com o Cade, em grande parte sua atuação ficou a par do monitoramento dos
93
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compromissos assumidos pela estatal, a fim de garantir, com o êxito destes,
confiabilidade ao mercado e solidez para a adoção das práticas consideradas mais
desafiadoras.
Assim, conforme também estabelecido pelo TCC, a Petrobras tem dado
transparência

ao

mercado

sobre

seus

processos

de

desinvestimento

e,

principalmente, o estágio do cumprimento dos compromissos assumidos com o
CADE. Abaixo, pode ser encontrada tabela com o as ações já tomadas pela estatal
e o prazo inicial previsto para que tal medida fosse completada:

Tabela 5 – Conjunto de ações tomadas pela Petrobras em cumprimento
ao TCC com o CADE.

Ação Tomada Pela Petrobras

Prazo Inicial
previsto pelo

Declinou a exclusividade nos contratos de transporte de gás
natural celebrados com as transportadoras.

TCC
Prazo inicial até
07/08/2019

Indicou as capacidades de injeção e retirada da Petrobras no

Prazo inicial até

Sistema de Transporte, a fim de permitir a oferta remanescente

06/10/2019

ao mercado, pelas transportadoras, sob supervisão da ANP, em
24/9/2019.
Disponibilizou para as contrapartes minuta de contrato de

Prazo inicial até

prestação de serviço de processamento nas unidades de

31/12/2019

tratamento de gás natural (UTGs), realizada em 20/12/2019.
Indicou conselheiros independentes para os conselhos de

Prazo de até

administração das empresas TAG, TBG, Gaspetro, NTS e TSB,

seis meses

com o objetivo de assegurar a desverticalização funcional das

contados da

empresas, em janeiro de 2020.

assinatura do
TCC
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Contratou um Trustee de Monitoramento para acompanhar o

Prazo de até

cumprimento dos termos do TCC, com assinatura do contrato

180 dias

em 7/1/2020.

corridos
contados da
assinatura do
TCC

Iniciado o processo de pré-qualificação de interessados no

Prazo inicial

arrendamento do Terminal de Regaseificação da Bahia (TR-BA)

para setembro

e de seu gasoduto integrante. As regras foram divulgadas ao

de 2020

mercado no Diário Oficial da União e no site da Petrobras, em
09/12/2019.
Celebrado o Termo de Compromisso com a ANP no âmbito da

O prazo

Chamada Pública da Transportadora Brasileira Gasoduto Brasil

dependia da

Bolívia (TBG), em 23/12/2019.

definição de
receita da TBG,
conforme item
2.1 do TCC.

Celebrado, em 27/12/2019, o Acordo de Transição no âmbito do
GSA Petrobras/YPFB.

O prazo
dependia da
definição de
receita da TBG,
conforme item
2.1 do TCC.

Divulgou, em 11/12/2019, o teaser para a venda de 10% de
participação na TAG.
Divulgação de teaser da venda dos 10% na NTS em 31 de
março de 2020.
Divulgação de teaser de venda da Gaspetro em 18 de março de
2020.
Negociação de acesso a escoamento de gás: a Petrobras

Prazo até
31/03/2020
Prazo até
31/03/2020
Prazo até
31/03/2020
N/A

continuará, ao longo de 2020, com as negociações para a
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efetiva contratação de capacidades firmes, com o intuito de
assegurar o acesso de terceiros aos sistemas de escoamento
de gás, de acordo com as características técnico-operacionais
dos gasodutos e respeitando as regras estabelecidas para tais
sistemas.
Negociação de acesso a plantas de tratamento de gás: após o
envio

da

minuta

contratual,

a

Petrobras

seguirá

N/A

com

negociações com outras empresas de petróleo e gás visando à
efetiva celebração dos contratos para acesso de terceiros às
plantas de tratamento de gás.
Fonte: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A. Petrobras acelera iniciativas para abertura do mercado de gás.
Disponível em: https://petrobras.com.br/fatos-e-dados/petrobras-acelera-iniciativas-para-abertura-domercado-de-gas.html. Acesso em: 03/06/2020.

Ademais, em atendimento aos princípios e diretrizes da Resolução CNPE
16/2019, a ANP apresentou, um dia pós a divulgação do programa do Novo
Mercado de Gás em julho de 2019, uma agenda regulatória que, em primeiro
momento, foi pensada para ser finalizada até 2023. Para cada ano, a partir de 2019,
a ANP previu uma séria de medidas que deverão ser tomadas a fim de consolidar
um mercado de gás mais competitivo e acessível no país.
Para o ano de 2020 foram previstas a edição de normas sobre transporte de
gás natural, incluindo resoluções sobre critérios de autonomia e independência dos
transportadores e interconexão de gasodutos de transporte. Ademais, foi prevista
também a revisão da Resolução ANP 15/2014, que estabelece o os critérios para
cálculo das tarifas de transporte referentes aos serviços de transporte firme,
interruptível e extraordinário de gás natural94.
Já 2021 foi o ano em que foram previstas as maiores modificações. A ANP
decidiu que serão realizadas diversas modificações em resoluções já existentes,
nomeadamente as Resoluções ANP 51/2013, 52/2011 e 37/2013 que tratam,
respectivamente, de autorização para a prática de atividade de Carregamento de
gás natural; de autorização da prática da atividade de comercialização de gás
94

ANP. ANP divulga agenda regulatória no âmbito do Novo Mercado de Gás. Disponível em:
http://www.anp.gov.br/noticias/5278-anp-divulga-agenda-regulatoria-no-ambito-do-novo-mercado-degas. Acesso em: 04/06/2020.
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natural, dentro da esfera de competência da União; o registro de agente vendedor,
previsto no Decreto nº 7.382/2010; e o registro de contratos de compra e venda de
gás natural e de; critérios para a caracterização da ampliação da capacidade de
transporte de gasodutos de transporte, compostos por todas as suas tubulações e
instalações auxiliares. Além disso, é esperada a elaboração de diretrizes de para a
elaboração conjunta de códigos comuns de acesso e de mecanismos para repasses
de receita entre os transportadores de gás natural interconectados95.
Para 2022 e 2023 espera-se que o mercado já esteja em vias de
consolidação e com níveis de competitividade crescente, logo, a ANP prevê um
número menor de mudanças. Para 2022, é prevista a revisão da Resolução ANP
11/2016, que regulamenta a oferta de serviços de transporte pelos transportadores;
a cessão de capacidade contratada sob a modalidade firme; a troca operacional de
gás natural; a aprovação e o registro dos contratos de serviço de transporte de gás
natural; e a promoção dos processos de chamada pública para contratação de
capacidade de transporte de gás natural. E para 2023, são previstas as resoluções
de conflitos envolvendo acesso de terminais de GNL e, acredita-se que o mais
importante, a caracterização de um sistema de transporte de gás natural 96.
Por fim, atrelado a uma perspectiva de melhoria e estímulo fiscal dos Estados
brasileiros, responsáveis pela etapa da distribuição de gás natural, uma vez
atribuída esta competência a estes entes por meio do art. 25, §2ºda CRFB, o Novo
Mercado de Gás estimulou ao Governo Federal que se utilizasse do novo Plano de
Promoção do Equilíbrio Fiscal (PEF), mais conhecido como Plano Mansueto97para
tentar promover uma abertura no mercado de gás e, ao mesmo tempo, conquistar
uma adesão maior de estados considerados peças-chave nas pretensões de
melhoria na competitividade. Afinal, por mais que não tratado intrinsecamente neste
trabalho, a distribuição de gás natural e a atuação das distribuidoras estaduais é de
importância ímpar para a formação do preço de gás natural.
Desta maneira, o Governo Federal incluiu no Plano Mansueto, que prevê uma
lista de oito medidas que podem ser cumpridas pelos Estados que desejarem aderir
ao plano, para que estes tenham concedidos empréstimos com garantia da União no
valor de R$ 13 bilhões por ano. Contudo, para adesão ao plano, é necessário o
95
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cumprimento de, pelo menos, três das oito medidas elencadas.
As oito medidas que podem ser cumpridas pelos estados são as seguintes:

1)Autorização para privatização de empresas dos setores financeiro,
de energia, de saneamento, ou de gás, com objetivo de utilizar os
recursos para quitação de dívidas; 2) Redução dos incentivos ou
benefícios de natureza tributária em 10% já no exercício seguinte ao da
assinatura do plano, além de suspensão das concessões de novos
incentivos ou benefícios tributários no período de duração do PEF; 3)
Revisão do regime jurídico único dos servidores da administração pública
direta, autárquica e fundacional para suprimir benefícios ou vantagens não
previstas no regime jurídico único dos servidores públicos da União; 4)
Adoção do teto dos gastos, como limitação ao crescimento das despesas ao
IPCA ou à variação anual da receita corrente líquida, o que for menor; 5)
Eliminação das vinculações de receitas de impostos não previstas na
Constituição Federal, bem como das vinculações que excedem aos limites
previstos na Constituição Federal; 6) Adoção do princípio de unidade de
tesouraria, com implementação de mecanismos de gestão financeira
centralizada junto ao Tesouro do Poder Executivo; 7) Adoção, conforme
diretrizes estabelecidas pela Agência Nacional de Petróleo (ANP), de
medidas voltadas à prestação de serviço de gás canalizado; 8)
Contratação de serviços de saneamento básico de acordo com o modelo de
concessões de serviço público previsto na Lei nº 8.987/1995 e, quando
houver companhia de saneamento (estatal), a adoção do seu processo de
desestatização98. (grifo nosso)

Veja, portanto, que a privatização de empresas dos setores energéticos,
incluindo o de gás, farão parte dos critérios a serem observados, e assim acabam
por constituir uma forma de estímulo por parte do Governo Federal, no sentido de
acelerar a venda das distribuidoras de gás estaduais, o que, em conjunto com o
estabelecido pelo TCC da Petrobras com o Cade, acredita-se que irá impulsionar a
competitividade e os olhos de novos agentes ao setor de gás brasileiro. E como os
Estados da federação estão atualmente com grande rombo em suas contas 99, o
Plano Mansueto e o Novo Mercado de Gás acabaram por unir esforços que, ao final,
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podem ser benéficos a todos. Entretanto, este assunto, por envolver finanças
públicas e cooperação entre os entes federados, pode ainda ser tema de extensa
discussão, já que a pandemia de Covid-19 também está causando gastos
inesperados ao orçamento federal e, conjuntamente, problemáticas entre os poderes
da federação.
Encerrado este tópico, passaremos a análise do substutivo ao projeto de lei n°
6.407/2013, que constitui frente estratégica legislativa para que haja efetivo
funcionamento e adesão ao Novo Mercado de Gás.

4.3 Análises do transporte de gás no substutivo do PL 6407/2013.

No último tópico deste trabalho irá ser trabalhada a análise das disposições
do substutivo do PL 6407/2013 concernentes ao transporte de gás natural, seguindo
o raciocínio de todo o trabalho até aqui. Serão feitos comentários acerca da
distribuição e produção sem, contudo, apresentar o mesmo aprofundamento.
O PL 6407/2013 (“PL”) é um projeto de lei de autoria do deputado Antonio
Carlos Mendes Thame do PSDB/SP, que visa estabelecer novas regras para o setor
de gás natural do Brasil. Pode, portanto, ser entendido como uma nova Lei do Gás,
que terá como objetivo substituir a atual Lei 11.909/09. Contudo, em primeiro
momento, o projeto enfrentou dificuldades políticas e legislativas em sua tramitação,
chegando inclusive a ser paralisado em 2015100. A partir de 2016, entretanto, com o
início da iniciativa do Gás para Crescer, o PL passou por um novo processo de
análise, visto que se apresentava como uma solução dos problemas enfrentados no
setor de gás natural. Assim, foram formuladas emendas e contribuições por diversos
agentes da indústria de gás e agentes estatais101 que acabaram por culminar na
apresentação do substutivo do PL em 21 de novembro de 2017.
Recentemente, especificamente no dia 1° de setembro de 2020, o substitutivo
100
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do PL 6.407/13 foi aprovado no plenário da Câmara dos Deputados102, o que
significou uma vitória para o atual Governo Federal. O PL segue a tramitação para o
Senado Federal, onde ainda encontra-se pendente de análise e aprovação, o que da
nova oportunidade para os agentes políticos discutirem democraticamente sobre a
questão.
Este substutivo do PL é hoje cercado de alta expectativa dos agentes
envolvidos no setor de gás natural, uma vez que suas disposições estão de acordo
com o estabelecimento de um mercado competitivo e que seguirá os moldes de
mercados internacionais em que há efetiva competição e a presença de diversos
agentes, principalmente no que tange ao transporte de gás natural. Inclusive,
conforme já comentado nos tópicos anteriores, a ANP já havia defendido
oficialmente,

por

meio

da

Nota

Técnica

SIM/ANP

04/2018,

denominada

“Desverticalização na indústria do gás natural”, a adoção de práticas internacionais
para a abertura do mercado, seguindo o exemplo dos Estados Unidos e da União
Europeia.
Passada então esta introdução acerca do PL, mudemos o foco para a análise
de suas disposições normativas. O PL trata, portanto, da instituição de normas para
a exploração das atividades no setor de gás natural, tais como o transporte,
principalmente, e também as atividades de escoamento, tratamento, processamento,
estocagem

subterrânea,

acondicionamento,

liquefação,

regaseificação

e

comercialização de gás natural, conforme preceitua seu art. 1°. Portanto, inegável
que o PL pretende modificar quase que por completo a Lei do Gás vigente. E
também, logo em seu art. 2°, o PL já demonstra seu comprometimento com a
transparência das informações de infraestrutura ao estabelecer que os proprietários
de instalações de escoamento, processamento, transporte, estocagem e terminais
de GNL deverão disponibilizar informações diversas acerca de suas instalações,
incluindo características, capacidades disponíveis, dados históricos dos contratos
etc.
Porém, é no art. 3° que já nos deparamos com mudanças significativas. Ao
final deste tópico pode ser encontrada a Tabela 6 – Diferenças entre as disposições
trazidas pela Lei do Gás e o substutivo do PL 6.407/2013, que traz a comparação
entre conceitos de alta importância no setor da atual Lei do Gás e os conceitos
102
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utilizados no PL, que visam mudanças dos atuais paradigmas. Porém, para
explicação, pode-se considerar que os novos conceitos trazem uma perspectiva de
maior transparência, clareza e acesso à infraestrutura de transporte, a fim de manter
o objetivo de alterar o paradigma da indústria. Também foram incluídos novos
conceitos, estes que demonstram efetivamente a mudança do setor, pois
introduziram uma situação de mercado sem precedentes, tais como o conceito de
Sistema de Transporte de Gás Natural, o de Gestor de Área de Mercado de
Capacidade e também o de Mercado Organizado de Gás Natural.
Tal Sistema de Transporte de Gás Natural (“Sistema”) merece uma
explanação própria. Este está previsto no art. 18 e seguintes do PL e é conceituado
como “sistema formado por gasodutos de transporte interconectados e outras
instalações necessárias à manutenção de sua estabilidade, confiabilidade e
segurança”. Assim, se trata de uma área de mercado, a ser regulada pela ANP, em
que haverá uma interconexão dos gasodutos de transporte, para gerar um mercado
de capacidade onde haverá a presença de pontos virtuais de negociação de gás
natural, zonas de balanceamento, de um processo de alocação de capacidade e de
mecanismos de garantias a serem oferecidos pelos carregadores nos contratos de
serviço de transporte103. Tais Sistemas serão regulados por normas da ANP, os
chamados Códigos Comuns de Rede, que deverão ser observados pelos
transportadores e gestores das áreas de mercado. O objetivo é uma promoção de
operação uniforme, harmônica, eficiente, segura e não discriminatória104. Assim, o
Sistema promete ser uma inovação ao permitir que sejam feitas novas operações e
também por permitir a presença de novos agentes em um mercado operado de
forma uniforme e não discriminatória.
Ainda, cabe destacar também a figura do Gestor da Área de Mercado
(“Gestor”) que também constitui novidade do PL. O Gestor deverá de acordo com o
art. 19 do PL, ser constituído pelos transportadores de determinada área de
mercado e terá obrigações no sentido de gerar transparência e de garantir a
uniformidade e o tratamento não disforme entre os agentes. Assim, algumas de suas
obrigações são: I – publicar, de forma transparente, informações acerca das
capacidades e tarifas de transporte referentes aos serviços de transporte oferecidos;
103
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II - – 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; III – balancear a área de mercado de capacidade. O Gestor
responderá perante a ANP e deve seguir as regras de balanceamento definidas por
esta. Por fim, o gestor deverá estabelecer acordo de cooperação técnica com as
distribuidoras de gás situadas nas respectivas áreas, conforme traz o art. 41 do PL.
Isto gerará uma maior comunicação entre o sistema de transporte e a distribuição do
insumo.
Em retorno aos artigos iniciais, verificamos no art. 4° e 5°do PL novas
modificações também importantes. O art 4° traz que a atividade de transporte de gás
natural será exercida em regime de autorização e abrangerá a construção
ampliação, operação e manutenção das instalações de transporte. A Lei do Gás
atual previa a modalidade de autorização e concessão, a depender do tipo de
gasoduto. Já o art. 5°do PL traz o chamado umbundling: a separação vertical do
transportador do resto da cadeia. O transportador deverá, portanto, exercer a
atividade sem que haja relação, ou seja, com independência dos demais agentes em
setores concorrenciais, como a produção. Ainda, o §1º do art. 5º traz o mandamento
de não poderá haver relação societária direta ou indireta de controle ou coligação
entre o transportador e agentes dos demais segmentos. Contudo, de acordo com o
§3º do art. 5º, os gasodutos já existentes e que não atendam aos requisitos do PL
terão um período de transição para a separação por grupo econômico, de até cinco
anos da publicação da lei, ou três anos após regulamentação da questão pela ANP.
Durante o período de transição, o PL estabelece a necessidade de certificação de
independência do transportador para verificação do enquadramento do transportador
aos requisitos de independência e autonomia105.
Em relação às tarifas de transporte de gás natural, verifica-se que o PL
manteve, em seu art. 17, o mandamento vigente na atual Lei do Gás, de que as
tarifas serão propostas pelo transportador e aprovadas pela ANP. Trouxe também
que as tarifas de transporte deverão ser estabelecidas considerando os custos
associados à atividade de transporte na área de mercado de capacidade. Ainda, é
necessária atenção ao novo conceito trazido pelo PL, que é o de receita máxima
permitida de transporte. Esta pode ser conceituada como receita máxima permitida
105
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ao transportador obtida em contraprestação do serviço de transporte estabelecida
tendo por fundamento os gastos vinculados à prestação dos serviços e às
obrigações tributárias. Esta deverá, de acordo com o art. 10, §2º, ser estabelecida
pela ANP, conjuntamente com seus critérios de revisão e reajuste, e após um
procedimento de consulta pública. Esta receita máxima impacta a tarifa de
transporte, pois deverá ser observada para fins de cálculo das tarifas de transporte
os critérios de eficiência e competitividade, além dos custos associados à área de
mercado de capacidade e ao sistema de transporte. Tal mandamento está elencado
no art. 21, §2º do PL.
O acesso de terceiro às instalações de transporte, por óbvio, foi medida
respeitada pelo PL. O art.14, VII do PL já traz a obrigação ao transportador de atuar
de forma transparente e não discriminatória, incluída aqui a permissão do acesso de
terceiros às suas instalações. O estabelecimento de pontos virtuais de negociação
(“PVN”) e do Sistema tratado acima demonstra também a mudança no paradigma de
que o acesso deve ser a regra, gerando assim maior transparência, liquidez e
competitividade. Também foi disciplinada a cessão de capacidade, conforme o art.
24, §1º do PL e a cessão compulsória de capacidade (Gas Release) e programa de
venda de gás compulsória em leilões por comercializadores com elevada
participação no mercado106.
Contudo, antes de adentrarmos no mercado de capacidade, modalidade de
contratação de capacidade diferenciada trazida pelo PL, cabe a crítica ao art. 34 do
PL, que traz o ditame que o acesso não discriminatório de terceiros aos gasodutos
de escoamentos de produção, às instalações de tratamento ou processamento de
gás natural e aos terminais de GNL irão ser organizadas por meio de negociação
entre as partes. Estas são instalações no setor de produção, contudo vale o
comentário neste trabalho. A crítica reside no fato que as instalações citadas são
consideradas “essential facilities”, seguindo a doutrina das instalações essenciais 107,
existem instalações que são de uso “essencial” para que haja um mercado
competitivo no setor. Desta maneira, o proprietário dessas instalações deve ser
obrigado a permitir o acesso para que não haja uma quebra da competitividade e a
dominação do mercado por parte do agente detentor. Entretanto, o art. 34 do PL
deixa em aberto a possibilidade de negociação entre as partes para este acesso.
106
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Por mais que o PL traga mecanismos para amortizar a possibilidade de
discriminação, como os §2º do mesmo artigo, esta negociação pode vir a sofrer
alguma problemática relacionada a uma dificuldade imposta pelo proprietário para o
acesso em suas instalações.
Sem cessar o assunto sobre o acesso, deve ser percebida a positiva inovação
trazida pelo PL em seu art. 21, que é a adoção do regime de contratação de
capacidade em entrada e saída, diferenciando-se do regime atual trazido pela Lei do
Gás e legislações anteriores, o regime de contratação ponto a ponto. Isto representa
efetiva mudança na perspectiva de um mercado de gás competitivo, pois o regime
de entrada e saída é um regime no qual é criado um mercado de capacidade,
organizado em áreas de mercado e com a presença de um PVN, conforme se
pretende criar com o Sistema citado nos parágrafos anteriores e seu Operador. Este
modelo, em comparação com o adotado atualmente, é capaz de fornecer
flexibilidade para os usuários e o acesso se torna indiscriminado, o que pode
fomentar a concorrência108.
Não obstante, antes de adentrarmos no sistema que pretende ser adotado,
falemos do sistema existente no Brasil: o sistema ponto a ponto. Este é um sistema
onde, normalmente, há a necessidade de empilhar contratos, em razão da
negociação física existente, o que acaba por caracterizar contratos de longo prazo e
uma alocação constante das capacidades e tarifas.109. Assim, é um sistema onde há
baixa flexibilidade e concorrência, uma vez que a capacidade encontra-se
contratada durante longos anos e em grandes quantidades. A figura abaixo
demonstra como é necessário o empilhamento de contratos:
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Figura 7 – Sistema de contratação de capacidade ponto a ponto

Fonte: RESENDE, Larissa. Sistema de transporte de gás natural no Brasil: a caminho da maturidade.
FGV Energia. 2017. Pg. 5.

Veja como, caso esteja contratando do Estado X e queira que o gás seja
entregue no Estado Z, será necessário a contratação de diversas capacidades e em
diversos dutos, o que irá gerar a falta de flexibilidade e o empilhamento de contratos
comentado.
Já no sistema de contratação de capacidade por entrada e saída verifica-se
uma realidade em que é possível àquele que deseje contratar o gás, contratar, de
forma independente, a capacidade no ponto de entrada e a capacidade no ponto de
saída.

Um sistema de entrada e saída é um modelo de acesso à rede de
gás que permite aos usuários da rede reservar direitos de capacidade de
maneira independente em pontos de entrada e saída, garantindo o
transporte de gás entre zonas em detrimento de vias contratuais. A
independência das capacidades de entrada e saída é igualmente
sustentada por um PVN em que usuários de rede que tenham
reservado capacidade de entrada e saída possam vender ou comprar
gás, respectivamente. Num contexto como esse, a propriedade do gás
natural pode ser transferida, impulsionando o mercado de gás110.

Além disso, verifica-se que estas são as principais características do sistema
110

Op Cit. Pg.

76

por entrada e saída:

• Capacidades de entrada e saída – Reserva independente e
utilização de capacidades de entrada e saída. Em um sistema de entrada e
saída, os usuários de rede devem ter a possibilidade de reservar e utilizar
as capacidades de entrada e saída de maneira independente entre si. Ao
distanciar-se de rotas pré-definidas de transporte, o gás que entra na zona
de mercado pode ser entregue em qualquer ponto de saída.
• Distribuição livre de capacidades – Capacidades de entrada e
saída podem, de maneira geral, ser repartidas de maneira livre. Isso
significa que o gás introduzido no sistema em qualquer ponto de entrada
pode ser retirado em qualquer ponto de saída dentro do sistema de forma
totalmente independente. Cada ponto de saída pode ser fornecido a partir
de qualquer ponto de entrada sem nenhuma restrição.
• A existência de um PVN com acesso irrestrito – Uma das
principais características de um sistema de entrada e saída é a existência
de um PVN em que usuários de rede podem comercializar o gás de maneira
livre. O acesso ao ponto virtual de negociação deve ser disponibilizado para
todos os usuários de rede e a partir de todos os pontos de entrada e saída,
para permitir que os usuários de rede otimizem e balancear seus portfólios e
facilitar o comércio no mercado atacadista.
• Nível de distribuição incluído – Em um sistema de entrada e saída
“integral”, o nível de distribuição esta incluído, ou seja, os operadores de
rede de transporte e distribuição tem a possibilidade de gerenciar questões
relativas à capacidade e conexão nos pontos de interconexão (entrada das
cidades). Os usuários de rede reservam apenas a capacidade de saída da
rede onde a saída final ocorre. Desequilíbrios entre injeções e retiradas
(levando em conta as transações no PVN) são agregados em todos os
pontos de entrada e saída em um portfólio de usuário de rede,
independentemente do nível da rede.

Ainda a fim de sedimentar o entendimento, veja abaixo a Figura 8, que traz
ilustradamente a diferença entre o sistema de capacidade ponto e a ponto e o por
entrada e saída.
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Figura 8 – Sistema de contratação de capacidade por entrada e saída

Fonte: RESENDE, Larissa. Sistema de transporte de gás natural no Brasil: a caminho da maturidade.
FGV Energia. 2017. Pg. 5.

Assim, neste sistema, os operadores do mercado tem a responsabilidade de
garantir que o gás será entregue em uma das possíveis entradas ou retiradas em
uma das saídas, havendo assim maior liquidez pela maior interação dos operadores
com os PVN’s do mercado111. Claro que, para uma mudança no sistema de
contratação, será necessária a adequação dos contratos de transporte atuais e uma
determinação adequada das tarifas de transporte, que passarão a ser de entrada e
saída. Também, uma parte considerável da capacidade disponível dos gasodutos
deverá ser direcionada ao Operador, para que possa ceder esta capacidade de
forma indiscriminada112. Ademais, também devem ser desenvolvidos Códigos
Comuns de Rede que sejam transparentes e inclusivos, o que tende a levar tempo
considerável113.
Por fim, abaixo consta a Tabela 6 - Diferenças entre as disposições trazidas
pela Lei do Gás e o Substutivo do PL 6.407/2013 – que buscará trazer de forma
resumida as principais diferenças entre as disposições constantes na legislação
atual e no que é trazido pelo PL.
Assim, verifica-se que o caminho para o Brasil está, por assim dizer, sendo
preparado pelos agentes responsáveis por iniciar as mudanças necessárias ao
mercado de gás. Contudo, os desafios são de alta complexidade e, com toda
111
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certeza, demandarão união e cooperação entre todos estes agentes. Desta forma,
toda a sociedade será impactada pela presença de um energético de baixo custo e
que pode transformar, ainda, o Brasil em uma grande potencia produtora,
desenvolvendo conjuntamente a economia e a qualidade de vida da população.

Tabela 6 – Diferenças entre as disposições trazidas pela Lei do Gás e o
Substutivo do PL 6.407/2013

CONCEIT OS ESSENCIAIS
Lei do Gás

Substitutivo do PL 6.407/2013

Não possuía este conceito em suas disposições.

Código Comum de Rede: conjunto de regras
com a finalidade de promover a operação
uniforme, harmônica, eficiente, segura e não
discriminatória por transportadores em sistemas
de transporte de gás natural;

Gasoduto de Transporte: gasoduto que realize Gasoduto de Transporte: duto, integrante ou não
movimentação de gás natural desde instalações de um sistema de transporte de gás natural,
de

processamento,

estocagem

ou

outros destinado à movimentação de gás natural,

gasodutos de transporte até instalações de conforme os critérios estabelecidos nesta Lei,
estocagem, outros gasodutos de transporte e podendo incluir estações de compressão, de
pontos de entrega a concessionários estaduais medição,

de

redução

de

pressão,

de

de distribuição de gás natural, incluindo estações recebimento, de entrega, de interconexão, entre
de compressão, de medição, de redução de outros complementos e componentes, nos termos
pressão e de entrega, respeitando-se o disposto da regulação da ANP;
no § 2º do art. 25 da Constituição Federal.
Não possuía este conceito em suas disposições.

Mercado Organizado de Gás Natural: espaço
físico

ou

sistema

eletrônico,

destinado

à

negociação ou ao registro de operações com gás
natural por um conjunto determinado de agentes
autorizados a operar, que atuam por conta
própria ou de terceiros;

Ponto de Entrega: ponto nos gasodutos de

Ponto de Entrega ou Ponto de Saída: ponto nos

transporte no qual o gás natural é entregue pelo

gasodutos de transporte no qual o gás natural é

transportador ao carregador ou a quem este

entregue pelo transportador ao carregador ou a

venha a indicar.

quem este venha a indicar;
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Ponto de Recebimento: ponto nos gasodutos de

Ponto de Recebimento ou Ponto de Entrada:

transporte no qual o gás natural é entregue ao

ponto nos gasodutos de transporte no qual o gás

transportador pelo carregador ou por quem este

natural

venha a indicar.

carregador ou por quem este venha a indicar;

Não possuía este conceito em suas disposições.

Sistema de Transporte de Gás Natural: sistema

é

formado

entregue

por

ao

transportador

gasodutos

de

pelo

transporte

interconectados e outras instalações necessárias
à manutenção de sua estabilidade, confiabilidade
e segurança, nos termos da regulação da ANP.

Serviço

de

Transporte

de

Serviço de Transporte: serviço por meio do qual

transporte no qual o transportador se obriga a

o Transportador se obriga a receber ou entregar

programar e transportar o volume diário de gás

volumes de gás natural em atendimento às

natural

a

solicitações dos Carregadores, nos termos da

transporte

regulação da ANP e dos contratos de serviço de

solicitado

capacidade

Firme:

pelo

serviço

carregador

contratada

de

até

estabelecida no contrato com o carregador.

transporte.

Serviço de Transporte Interruptível: serviço de

Serviço de Transporte Interruptível: serviço de

transporte que poderá ser interrompido pelo

transporte sem garantia firme de recebimento ou

transportador, dada a prioridade de programação

entrega de volumes de gás natural, que poderá

do Serviço de Transporte Firme.

ser

interrompido

pelo

transportador

nas

situações previstas em contrato, nos termos da
regulação da ANP.
EXERCÍCIO DA AT IVIDADE DE T RANSPORT E DE GÁS NAT URAL
 A atividade de transporte de gás natural  A atividade de transporte de gás natural será
poderia ser exercida por: a) concessão para

exercida

os

abrangendo

gasodutos

de

interesse

geral;

b)

autorização para gasodutos que envolvam

em

regime
a

de

construção,

autorização,
ampliação,

operação e manutenção das instalações;

acordos internacionais;
 Fica vedada qualquer relação societária, direta
 A outorga de autorização ou a licitação para a

ou indireta, de controle ou de coligação, nos

concessão da atividade de transporte que

termos da Lei nº 6.404, de 16 de dezembro de

contemple a construção ou a ampliação de

1976, entre transportadores e empresas ou

gasodutos será precedida de chamada pública

consórcio de empresas que atuem ou exerçam

para contratação de capacidade, com o

funções

objetivo

desenvolvimento,

de

carregadores
efetiva.

identificar
e

os

dimensionar

potenciais
a

demanda

nas

carregamento

atividades

e

de

produção,

exploração,
importação,

comercialização

de

gás

natural;
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 A outorga de autorização da atividade de
transporte que contemple a construção ou a
ampliação de gasodutos poderá ser precedida
de chamada pública, nos termos da regulação
da ANP

 O processo de autorização para construção de
gasoduto de transporte deverá prever, nos
casos
período

estabelecidos
de

em

contestação

regulamentação,
no

qual

outros

transportadores poderão manifestar interesse
na implantação de gasoduto com mesma
finalidade.
T ARIFAS DE T RANSPORT E DE GÁS NAT URAL
 As tarifas de transporte de gás natural para  As tarifas de transporte de gás natural serão
novos gasodutos objeto de autorização serão

propostas pelo transportador e aprovadas pela

propostas pelo transportador e aprovadas pela

ANP, após realização de consulta pública;

ANP, segundo os critérios por ela previamente
estabelecidos;

 Serão publicadas informações acerca das
tarifas pelo gestor da área de mercado;

 A disponibilização das informações acerca da
tarifa

aplicável

concessionário;

constituía

obrigação

do  Estabelecimento da receita máxima permitida
de transporte, sendo esta conceituada da
seguinte maneira: receita máxima permitida ao
transportador

a

ser

auferida

mediante

contraprestação de serviços de transporte,
estabelecida com base nos custos e despesas
vinculados à prestação dos serviços e às
obrigações tributárias, na remuneração do
investimento em bens e instalações de
transporte e na depreciação e amortização
das suas respectivas bases regulatórias de
ativos, na forma da regulação da ANP;
ACESSO A INFRAEST RUT URA DE T RANSPORT E
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 Fica assegurado o acesso de terceiros aos  O transportador deverá permitir a interconexão
gasodutos de transporte, nos termos da lei e

de outras instalações de transporte de gás

de sua regulamentação;

natural, nos termos da regulação estabelecida
pela

 O acesso aos gasodutos de transporte dar-seá,

entre

outras

formas

previstas

ANP,

respeitados

os

direitos

dos

carregadores existentes;

em

regulamentação, por contratação de serviço  A ANP deverá regular e fiscalizar o acesso de
de transporte: I - firme, em capacidade

terceiros

aos

gasodutos

disponível; II - interruptível, em capacidade

disciplinando

ociosa; e III - extraordinário, em capacidade

mediante a fixação de condições e critérios

disponível

para sua liberação e contratação;

a

cessão

de
de

transporte,
capacidade

 O acesso não discriminatório de terceiros aos
gasodutos de escoamento da produção, às
instalações de tratamento ou processamento
de gás natural, assim como aos terminais de
GNL ocorrerá por meio de negociação entre
as partes.

REGIME DE CONT RAT AÇÃO DE CAPACIDADE
Regime de contratação ponto-a-ponto.

Regime de contratação por entrada e saída

Fonte: elaboração própria.

CONCLUSÃO

Conforme é possível aferir pelos fatos apresentados ao longo deste trabalho,
a indústria de gás natural apresenta grande complexidade, ao passo que padece de
divisões em segmentos internos similares à indústria de produção do petróleo.
Inclusive, verificamos que o gás natural pode ser, e é na maioria das vezes,
produzido em conjunto com a exploração do petróleo, o que o torna um gás de
característica associada. E, em razão disso, grande parte da legislação e regulação
de gás natural perpassou um processo histórico também associado à indústria do
petróleo. A Lei do Petróleo foi responsável pela regulamentação inicial de ambos os
setores industriais e foi incapaz de solucionar as problemáticas do transporte de gás
natural no Brasil e a Petrobras acabou por figurar como o agente dominante do
mercado.
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Tal situação é capaz de ser percebida através de uma análise do mercado
que, conforme falado possui grande concentração na estatal. As UPGN’s, os
gasodutos de escoamento, a participação societária nas transportadoras e
distribuidoras demonstram isso em números, e é evidente que o agente dominante
exerceu e ainda exerce forte influência na atuação do mercado, conforme pode ser
visualizado no caso prático da disputa entre a British Gás e o TBG, em que houve
claramente a imposição de barreiras para o acesso de um terceiro às instalações da
transportadora.
Conforme explanado, o transporte de gás natural é um monopólio natural e,
assim, entende-se que seja mais vantajoso economicamente a sua operação por um
único agente. Contudo a soma das problemáticas relembradas no parágrafo acima
gera uma posição dominante da Petrobras que deriva, portanto, da detenção de
maior parcela do mercado, o market share e da utilização de seu market power, o
que provê a estatal a capacidade de agir com independência em relação aos outros
agentes.
Não obstante, verifica-se que a situação incomoda e que há agentes que
visualizaram a necessidade de enfrenta-la. Assim, seguindo demandas do mercado,
o Governo Federal, a partir de 2015, criou iniciativas para a tentativa de superação
do problema, que culminaram em propostas importantes como o Gás para Crescer e
o Novo Mercado de Gás. Propostas similares, mas que agitaram o mercado e
pretendem realizar a mudança efetiva para um setor de gás natural competitivo no
Brasil. Ademais, foi de extrema importância a posição da Petrobras no sentido de
realizar a abertura do setor, desfazendo-se de seus ativos e domínio. Sem dúvidas,
a Resolução CNPE 16/2019 e o TCC entre o CADE e a estatal são a esperança de
um mercado de gás competitivo e que siga o caminho trilhado por países da União
Europeia, principalmente no que tange a harmonização de comércio e operação de
infraestruturas entre as fronteiras dos estados.
A experiência europeia sugeria uma situação ainda mais desafiadora que a do
Brasil, por tratar-se de mercados regulamentados de maneira independente e com
quadros regulatórios separados114. Foram estabelecidas no Velho Continente
algumas diretivas pela Comissão Europeia (CE) que buscou a implementação de um
mercado mais competitivo e desverticalizado. No final do século XX, a situação era
114

IEA. Rumo a um mercado competitivo de gás no Brasil. 2018. Pg. 28.
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de uma competição praticamente inexistente e sem fluxo livre de gás entre os
estados membros115.
Foram três as diretivas implementadas, que evoluíram gradualmente com a
percepção de suas falhas. A primeira diretiva, de 1998, buscou estabelecer
princípios gerais para um mercado interno liberalizado. Porém, com a geração de
uma concorrência distorcida, uma vez que os estados membros tinham a
possibilidade de estabelecer seus quadros jurídicos nacionais, foi necessária a
implementação da segunda e terceira diretiva, respectivamente de 2003 e 2009.
Estas buscaram harmonizar o comércio e a operação de infraestruturas e introduzir
uma regulamentação transfronteiriça, assim como também a criação de uma figura
para fomento da cooperação116.
A ANP terá papel primordial na observação desta experiência a fim de trazer
uma harmonização para a regulação das atividades nos estados e, principalmente,
para o estabelecimento dos códigos de rede 117. A trajetória do Brasil pode ser
similar, e temos entendido os primeiros passos: somente a separação contábil e
jurídica que possuímos em nossa legislação atual não é suficiente118.
Entretanto, os desafios ainda são muitos e o caminho é longo. Somente
espelhar-se na experiência europeia pode não ser o caminho correto. Há muitas
etapas a serem superadas e uma delas seria a finalização da tramitação do PL
6.407/2013, que constitui uma nova lei do gás e a partir deste será possível
implementar as mudanças essenciais, como o estabelecimento de sistemas de
transporte de gás natural e do regime de contratação por entrada e saída, operados
por PVN’s.
Espera-se, portanto, que tais esforços políticos e legislativos venham a ter o
resultado programado, a fim de visualizarmos um mercado de gás produtivo e
competitivo no Brasil, que representaria o compromisso com um enorme potencial
contido no país e suas reservas. Ademais, o estabelecimento desse mercado traria
grandes benefícios ao país, tanto economicamente, ao colocar o país em uma
posição de confiabilidade por agentes do ramo que desejem atuar no Brasil, e
também socialmente, ao disponibilizar para a população um energético barato e de
115

Ibidem. Pg. 46.
Ibidem. Pg. 28.
117
Ibidem. Pg. 28.
118
AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
Desverticalização na Indústria do Gás Natural, Rio de Janeiro, 2018, p.17.
116

BIOCOMBUSTÍVEIS,
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qualidade. É necessário, portanto, investir nas mudanças propostas e agir para o
melhor do mercado de gás brasileiro.
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