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Ref. Processo Administrativo nº. E-

22/007/300/2019 – Contribuição de Gustavo 

Tepedino Advogados à Consulta Pública 

voltada ao “ESTUDO E REFORMULAÇÃO 

DO ARCABOUÇO REGULATÓRIO PARA 

AUTOPRODUTOR, AUTO IMPORTADOR E 

CONSUMIDOR LIVRE”. 

 

 

  

 GUSTAVO TEPEDINO ADVOGADOS, 

sociedade de advogados registrada na OAB/RJ sob o nº. 015.740/2006, inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº. 08.154.258/0001-54, com endereço à Rua Primeiro de 

Março, nº. 23, 10º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.010-000 (doravante, 

“GTA”), ora representada por seus integrantes subscritos, vem respeitosamente 

a V. Exas., em seguimento à Audiência Pública de 21.5.2019 na qual participou 

como expositora, complementar por escrito sua contribuição à Consulta Pública 

referente ao objeto em epígrafe. 
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1. Preliminarmente, GTA esclarece ser escritório de 

advocacia com atuação no setor estadual de gás natural, atendendo 

especialmente a clientes que figuram como grandes consumidores de gás, em 

particular no segmento de geração de energia, tendo contato a respeito da matéria 

com a Agência Reguladora de energia e Saneamento Básico do Estado do Rio 

de Janeiro (AGENERSA) e com o Poder Concedente. 

 

2. Nesse sentido, entendemos ser possível contribuir 

com a presente Consulta Pública, opinando a respeito de necessárias melhorias 

na regulamentação estadual, que estimulariam todo o mercado. 

 

3. Dividiremos nossa contribuição visando a 

melhoria da regulamentação voltada aos ‘autoprodutores’, ‘auto-importadores’ 

e ‘consumidores livres’ em três eixos: (a) preliminarmente, seguir o pressuposto 

do tratamento isonômico e impessoal das diferentes categorias de usuários, 

diferenciando-os somente na precisa medida de suas distinções materiais, nos 

termos dos arts. 3º, IV, 5º e 175 da Constituição Federal, do art. 5º, V, da Lei nº. 

13.460/2017, dos arts. 6º, § 1º, e 14 da Lei 8.987/1995, e do art. 3º, IV, da Lei 

nº. 9.074/1995 e, em âmbito tarifário, do art. 1º, § 2º, da Lei Estadual nº. 

2.752/1997; (b) assumido tal pressuposto, a necessidade de diferenciar as 

categorias adequadamente e na medida de suas diferenças materiais e, 

especificamente com relação à regulamentação estadual, distinguir o 

consumidor livre não enquadrado no Contrato de Concessão daquele já 

enquadrado; e (c) por consequência dos pontos anteriores, a necessidade de 

tornar mais clara a abrangência das Deliberações AGENERSA nº 3.164/2017 e 

nº 3.244/2017, a fim de conferir maior segurança aos participantes do mercado 

e gerar os incentivos corretos. 
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a) Preliminarmente: isonomia e impessoalidade no tratamento dos 

usuários.  

 Classificação de usuários que deve ser justificada, considerando suas 

fundamentadas distinções materiais (características técnicas e custos 

específicos de atendimento de cada segmento). 

 

4. Como pressuposto à presente contribuição, 

destacamos a necessidade de observar os princípios da isonomia e 

impessoalidade que vinculam qualquer prestação de serviços públicos, e que 

devem orientar a regulamentação estadual. 

 

5. Tais princípios, de ordem geral, são impostos 

pelos artigos 3º, IV, 5º, caput, e 175 da Constituição Federal, que preveem a 

igualdade como regra basilar do ordenamento brasileiro. 

 

6. Nesse sentido, a Lei nº. 13.460/2017 materializa 

tais disposições em seu art. 5º, V, prevendo que todos os usuários dos serviços 

públicos direta ou indiretamente prestados pela Administração Pública deverão 

receber “igualdade no tratamento”, sendo “vedado qualquer tipo de 

discriminação”. Da mesma forma se coloca o art. 3º, IV, da Lei nº. 9.074/1995, 

que estipula que o Poder Concedente deverá determinar “atendimento 

abrangente ao mercado”.1 

 

 

 

 

                                                 
1 E assim estipulam também o art. 6º, § 1º, da Lei nº. 8.987/1995, que estabelece como “serviço 

adequado” aquele que, entre outros fatores, atenda à “generalidade” e à “modicidade das tarifas”, 

e o art. 14 da mesma lei, que determina que “[t]oda concessão de serviço público (...) será objeto 

de prévia licitação, (...) com observância dos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, 

igualdade (...)” (grifou-se). 
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7. A doutrina nacional há muito distingue a isonomia 

formal (igual tratamento perante a Lei) da material (tratamento isonômico pela 

Lei e Administração Pública, o qual poderá ser diferenciado na medida das 

distinções materiais, racional e previamente justificadas, apresentadas por cada 

pessoa).2 

 

8. Noutras palavras, o tratamento dos usuários do 

serviço público de gás canalizado deverá considerar suas distinções materiais, 

previamente delimitadas, sob critérios impessoais e justificados, em suas 

diferentes esferas – desde o atendimento que recebem da concessionária, até seu 

tratamento tarifário. 

 

9. E, com efeito, a Lei do Estado do Rio de Janeiro 

nº. 2.752/1997, que regula especificamente o tratamento tarifário dos usuários 

do serviço público de gás canalizado, estabelece em seu art. 1º, § 2º, que 

“[o]bservadas as tarifas limite, a concessionária poderá cobrar tarifas 

diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos 

provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários”.  

 

10. Referida disposição segue a supracitada Lei nº. 

8.987/1995, que em seu art. 13 dispõe que “[a]s tarifas poderão ser 

diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos 

provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários”. 

 

11. Ou seja, a própria Lei já estabelece que poderão 

ser cobradas distintas tarifas de diferentes segmentos de usuários, desde que se 

considerem suas peculiaridades técnicas e custos específicos de atendimento. 

 

                                                 
2 A respeito e entre outros, ver José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, 

33ª Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2010. pp. 212 e seguintes. 
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12. Conclui-se, então, que para que se conceda 

tratamento diferenciado a certo grupo de usuários e não a outro, deverão existir 

razões legais estabelecidas que permitam referida discriminação. 

 

b) Delimitação e tratamento de diferentes grupos de usuários pela Lei e 

normas infralegais estaduais.  

 

 Diferenciação entre o Consumidor Livre não enquadrado no Contrato 

de Concessão e os demais Consumidores Livres.  

 

 Impositiva equiparação dos Consumidores Livres (ou, ao menos, 

daqueles não enquadrados no Contrato de Concessão) aos 

autoprodutores e auto-importadores, necessária isonomia entre 

categorias que não apresentam suficiente distinção material. 

 

13. Em seguimento ao item anterior, nota-se que a 

regulamentação estadual criou diferentes segmentos de usuários, os quais não 

são objeto de questionamento na presente contribuição.3 

 

14. Todavia, a Lei do Gás (Lei nº. 11.909/2009) 

segregou diferentes grupos de usuários em três categorias gerais – conceito 

independente dos segmentos estipulados na tabela tarifária estadual –,4 a dos 

‘consumidores livres’, ‘autoprodutores’ e ‘auto-importadores’, que atualmente 

receberiam tratamento tarifário distinto. Deve, portanto, ser estabelecida a razão 

de tal distinção, para que se aborde o tratamento regulatório de cada uma.  

 

                                                 
3 São os diferentes segmentos próprios da tabela de tarifas da concessionária, atualmente 

distribuídos dentro das categorias de consumidor geral e ‘consumidores livres’, assim como pelo 

tipo de gás consumido (residencial, comercial, petroquímico, termelétricas, vidreiras etc.). 
4 Ora referidos, apenas para fins de clareza e simplificação, como “categorias” – mas que, como 

distinções de grupos de usuários, deverão ser objeto de igual tratamento isonômico, nos termos 

do item ‘a’ supra. 
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15. Os ‘consumidores livres’, anteriormente 

estabelecidos pela cláusula sétima, § 18, do Contrato de Concessão,5 e 

reafirmados pela Lei do Gás em seu art. 2º, XXXI, e pela regulação estadual,6  

são aqueles que consomem certa quantidade de gás, acima de limite mínimo 

estipulado por regulamento estadual. 

 

16. Esta categoria se justificaria perante a quantidade 

relevante consumida por tais usuários, observando-se que o objeto do monopólio 

da concessionária não é o da comercialização de gás, mas sua distribuição. 

Assim, os usuários que consomem gás acima do limite estipulado – que torne 

referida operação justificável à luz da eficiência e economicidade, considerando 

que a distribuição de gás se dá por rede integrada7 – poderão participar do livre 

mercado de comercialização de gás, contando com a distribuição pela 

concessionária. 

 

17. Por sua vez, as categorias dos ‘autoprodutores’ e 

dos ‘auto-importadores’ foram criadas pela Lei do Gás e regulamentadas a nível 

federal pelo Decreto 7.382/2010, e dizem respeito aos usuários que, 

independentemente do nível de consumo, são autorizados pela ANP (Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) a produzir ou importar 

gás e que, portanto, podem empregar tal matéria-prima de sua propriedade em 

suas próprias atividades, sem a necessidade ou a obrigação de adquirir gás junto 

à concessionária ou terceiros. 

 

                                                 
5 Se faz referência ao Contrato de Concessão de Serviços Públicos de Distribuição de Gás 

Canalizado, firmado com as concessionárias CEG e CEG Rio, ora identificadas pelo grupo 

Naturgy. 
6 Ver art. 2º da Deliberação AGENERSA nº 1.250/2012 e do art. 2º, I, ‘A’, da Deliberação 

AGENERSA nº 3.029/2016. 
7 No mesmo sentido, o art. 3º, V (“Na aplicação dos arts. 42, 43 e 44 da Lei no 8.987, de 1995, 

serão observadas pelo poder concedente as seguintes determinações: (...) V - uso racional dos 

bens coletivos, inclusive os recursos naturais”) da Lei nº. 9.074/1995. 
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18. Deve se notar que o único momento em que a Lei 

do Gás menciona as três categorias de usuários para além de seu art. 2º (que as 

define) é no art. 46, quando trata do direito de tais usuários requererem ramal 

exclusivo, caso a rede de distribuição estadual não seja capaz de atender às suas 

demandas. 

 

19. Nesse sentido, os parágrafos deste artigo preveem 

que a operação e manutenção das instalações e dutos ainda serão efetuados pela 

distribuidora estadual (a concessionária), de acordo com contrato próprio, e que 

tais usuários poderão implementar diretamente estes dutos e instalações em 

certas condições. 

 

20. Ainda, o § 1º do art. 46 prevê que as tarifas de 

operação e manutenção destas instalações (ou seja, a “tarifa de distribuição” 

cobrada com relação ao “ramal exclusivo”) serão “estabelecidas pelo órgão 

regulador estadual em observância aos princípios da razoabilidade, 

transparência, publicidade e às especificidades de cada instalação”. 

 

21. Logo, a partir da Lei do Gás, a AGENERSA 

passou a ter competência para definir as tarifas praticadas pela concessionária na 

operação dos dutos ou ramais exclusivos. 

 

22. Todavia, em que pese a previsão legal 

superveniente, a AGENERSA entendeu que os termos estipulados no Contrato 

de Concessão, prévio e ainda vigente, deveriam ser respeitados, 

compatibilizando-os com a Lei do Gás.8 Nesse sentido, o Contrato de Concessão 

já regulava os ‘consumidores livres’ – rectius, alguns dos ‘consumidores livres’, 

como demonstrar-se-á adiante –, em sua cláusula sétima, § 18. 

 

                                                 
8 Para tanto, remeta-se à ratio decidendi da Deliberação AGENERSA nº. 3.244/2017. 
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23. Apesar de, data venia, se discordar de referida 

conclusão,9 mesmo caso se adote tal posição (de observância absoluta do 

previamente estabelecido no Contrato de Concessão), deverá ser observada 

distinção necessária, específica à regulamentação do Estado do Rio de Janeiro. 

 

24. A cláusula sétima, § 18, prevê que a “tarifa de 

distribuição” arcada pelos ‘consumidores livres’ seja equivalente à diferença 

entre o valor cobrado pela concessionária ao mesmo segmento de consumidores 

e o valor pago pela aquisição do gás, pela concessionária à mesma supridora. 

 

25. Os ‘consumidores livres’ que adquirem gás de 

supridora que não forneça à concessionária, portanto, não estão abrangidos 

por tal cláusula, de modo que seria impossível determinar nos termos do 

Contrato de Concessão qual tarifa de distribuição pagariam àquela. 

 

26. Nota-se, assim, que estes consumidores livres não 

possuem previsão no Contrato de Concessão, à semelhança das categorias dos 

‘autoprodutores’ e ‘auto-importadores’, criadas pela superveniente Lei do Gás 

e, então, não compreendidas no mesmo contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Isso porque, as disposições da Lei do Gás prevalecem sobre as do Contrato de Concessão, 

inexistindo direito adquirido a regime jurídico, em especial perante mercados regulados. 
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27. Assim, inclusive, já entendeu a AGENERSA, à 

ocasião do voto da Deliberação 3.244/2017: 

 

 

 

28. Com efeito, a única razão de direito que, para fins 

da regulação estadual, diferenciaria os ‘autoprodutores’ e ‘auto-importadores’ 

dos demais usuários residiria no fato de tais categorias não restarem expressa e 

previamente regidas pelo Contrato de Concessão10 – de modo que passam a ser 

abrangidas integralmente pelas normas regulatórias, sem fosse possível alegar 

qualquer desequilíbrio econômico-financeiro contratual por parte da 

concessionária –, sendo lhes inaplicável a supracitada cláusula sétima, § 18. 

 

                                                 
10 O supracitado Decreto 7.382/2010, em seu art. 64, exige que as sociedades ‘autoprodutoras’ 

ou ‘auto-importadoras’ busquem o registro na ANP. E a razão para tanto é estranha e irrelevante 

para a presente discussão: ao passo que, nos termos do art. 64, § 1º, do registro de ‘auto-

importador’ é concedido apenas às sociedades “autorizadas a desempenhar a atividade de 

importação”, o § 2º do mesmo dispositivo reserva o registro de ‘autoprodutor’ às sociedades 

“signatárias de contratos com a União para exploração e produção de petróleo e gás natural”. 

Noutras palavras, as razões de controle destas categorias pela ANP dizem respeito à necessidade 

de observar normas de natureza distinta (propriedade da União sobre as jazidas e recursos 

minerais, nos termos do art. 176 da Constituição Federal, e monopólio da União sobre sua 

exploração, conforme art. 177). Não constituem, em qualquer medida, diferença material 

que justifique tratamento tarifário distinto dos demais ‘consumidores livres’, em especial 

daqueles que não estejam enquadrados no Contrato de Concessão. 
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29. Em suma, seguindo as conclusões adotadas pela 

AGENERSA até o momento, seria possível dividir os usuários em três categorias 

gerais (e duas “subcategorias”), que independem de seu segmento de atuação: 

 

a) Autoprodutores: usuários autorizados pela ANP nos termos 

do Decreto 7.382/2010, que sejam signatários de contratos 

com a União para a exploração e produção de petróleo e gás 

natural, e que queiram empregar o gás em suas atividades; 

 

b) Auto-importadores: usuários autorizados pela ANP nos 

termos do Decreto 7.382/2010, que já sejam autorizados 

para importar gás natural, e que desejem utilizar o gás em 

suas atividades; 

 

c) Consumidores Livres: usuários que em suas atividades 

consumam gás acima do limite mínimo estipulado pela 

regulação estadual, podendo acessar o livre mercado de 

comercialização de gás – e os quais, por sua vez e em 

respeito ao entendimento prévio da AGENERSA, poderiam 

ser divididos em duas subcategorias: 

 

c.1) Consumidores Livres enquadrados no Contrato de 

Concessão: aqueles que, nos termos da cláusula 

sétima, § 18, adquiram gás de supridora que já 

forneça à distribuidora estadual de gás, arcando com 

a tarifa de distribuição lá prevista; 
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c.2) Consumidores Livres não enquadrados no Contrato 

de Concessão: do mesmo modo, aqueles que 

adquiram gás de supridora que não forneça à 

distribuidora estadual de gás, escapando à previsão da 

cláusula sétima, § 18. 

 

30. Logo, a subcategoria dos ‘consumidores livres não 

enquadrados no Contrato de Concessão’ deverá receber o mesmo tratamento 

regulatório-tarifário que aquelas dos ‘autoprodutores’ e ‘auto-importadores’, 

uma vez que também não enquadrada no Contrato de Concessão. 

 

31. Ainda, a equiparação do ‘consumidor livre’ aos 

‘autoprodutores’ e aos ‘auto-importadores’, para fins tarifários e perante a 

distribuição do gás em ramal dedicado já foi, também, objeto de expresso 

reconhecimento pela Deliberação AGENERSA nº. 3.029/2016, que alterou a 

Deliberação AGENERSA nº. 2.850/2016 (adequando-a a Lei do Gás), prevendo 

em seu item ‘IV’ igual aplicação às três categorias, em respeito ao art. 46 

daquela Lei. 

 

32. Em suma, nos termos expostos, não se 

identificam quaisquer razões de direito (inexistindo diferenças técnicas ou 

de atendimento, nos termos da legislação supracitada) que justifiquem o 

tratamento não-isonômico, em especial para fins tarifários, de usuários 

‘auto-importadores’, ‘autoprodutores’ e ‘consumidores livres’. 
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33. Todavia, mesmo que se acolha a tese antes 

esposada pela AGENERSA – de que as categorias dos ‘auto-importadores’ e 

‘autoprodutores’ não foram reguladas pelo Contrato de Concessão – deve ser, 

no mínimo, reconhecida a equiparação material dos ‘consumidores livres’ 

não enquadrados em sua cláusula sétima, § 18, jamais regulados pelo 

Contrato de Concessão. 

 

34. Então, visando a melhor sistematização e 

aplicação da regulamentação estadual, para além de segurança jurídica a todos 

os agentes, é necessária a adequada diferenciação das categorias do 

‘autoprodutor’, ‘auto-importador’, ‘consumidor livre não enquadrado no 

Contrato de Concessão’ e ‘consumidor livre enquadrado no Contrato de 

Concessão’ – impondo-se, ao menos, o tratamento isonômico das três primeiras, 

por imposição do art. 5º da Constituição Federal e do art. 46 da Lei do Gás, 

inexistindo qualquer razão de ordem material que os distinga. 

 

c) Por consequência: necessidade de clarificação do escopo das 

Deliberações AGENERSA nº 3.164/2017 e nº 3.244/2017 (redutor 

tarifário aplicados aos usuários que empregam ramal exclusivo) 

 

35. Em decorrência do exposto, deverá ser retificada e 

esclarecida a incidência das Deliberações AGENERSA nº 3.164/2017 e nº 

3.244/2017, que preveem redutor tarifário aos agentes alimentados por ramais 

exclusivos, editadas em cumprimento ao art. 46 da Lei do Gás. 

 

36. As mencionadas Deliberações teriam sua base 

legal no supracitado art. 46, § 1º, da Lei do Gás. 
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37. E, por sua vez, a lei adota como ratio a 

especificação da tarifa de distribuição da concessionária nos casos em que se 

empregam ramais / dutos exclusivos a certo usuário, para assegurar que a 

cobrança será compatível com a situação concreta apresentada por aquela 

instalação.  

 

38. Assim, a AGENERSA editou as supracitadas 

Deliberações, dispondo a respeito de redutor universal aos usuários cujo 

atendimento se desse por ramal exclusivo,11 considerando – em nosso entender 

– que (i) tais ramais não estão integrados à rede estadual de gás e demandam 

negociação apartada entre o usuário e a concessionária, (ii) o vulto dos projetos 

aos quais tais ramais estão associados, por seu consumo, geram ganho suficiente 

à concessionária, a ponto de justificar este desconto, (iii) a importância de tais 

projetos à economia estadual, e o fato de outros Estados aplicarem premissa 

semelhante, torna impositiva a aplicação de referido redutor, e que (iv) o 

investimento em tais dutos é, com frequência e nos termos da Lei do Gás, 

realizado em sua maioria pelo próprio usuário ou, se feito pela concessionária, 

já remunerado mediante a expressiva remuneração prevista no Contrato de 

Concessão. 

 

 

 

                                                 
11 Decisão que, com todas as vênias, ainda pode ser aprimorada, uma vez que o art. 46, § 1º, da 

Lei do Gás prevê a determinação de tais tarifas de acordo com as “especificidades de cada 

instalação”. Entende-se, assim, que a atual regulamentação estadual já é excessivamente 

favorável à concessionária, ao (i) tratar todas as hipóteses de forma universal, (ii) tomar por 

base as margens ordinariamente praticadas por aquela, e (iii) só aplicar o redutor aos casos 

futuros, ainda que a legislação federal superveniente (Lei do Gás) autorize expressamente que a 

AGENERSA regule referida questão em todas as hipóteses. É possível, portanto, que essa 

AGENERSA decida rever por inteiro referida regulamentação, adequando-a aos 

comandos do art. 46, caput e §§ 1º a 3º. A presente contribuição, porém, é oferecida sob o 

pressuposto de que o atual parâmetro, a critério do órgão regulador, pode ser nesse 

momento mantido (pugnando-se por sua melhoria), sem prejuízo de eventuais debates 

pelas vias legais. 
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39. Ainda, as Deliberações em tela restringiram a 

incidência do redutor tarifário apenas aos contratos firmados pela concessionária 

e usuários posteriormente à sua edição, sem afetar contratos em curso, a fim de 

não afetar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão. 

 

40. Todavia, inexplicavelmente (e em que pesem as 

considerações da própria AGENERSA, nos termos expostos no § 27 supra), o 

dispositivo da Deliberação AGENERSA nº. 3.244/2017 restringiu sua aplicação 

aos agentes ‘autoprodutores’ e ‘auto-importadores’ – sem que expressamente se 

garantisse igual direito aos ‘consumidores livres’ ou, ao menos, aos 

‘consumidores livres’ que não se enquadrem no Contrato de Concessão (v. item 

‘b’ acima). 

 

41. Aludida omissão atenta contra o princípio da 

isonomia (sem apresentar qualquer diferença técnica ou operacional entre 

os usuários ‘autoprodutores’, ‘auto-importadores’ e ‘consumidores livres’), 

como também exposto nos pretéritos itens ‘a’ e ‘b’, e ao expresso texto do 

art. 46, § 1º, da Lei do Gás, que indica que as três categorias possuem igual 

direito ao tratamento tarifário diferenciado. 

 

42. Em que pese entendermos que, perante a atual 

regulamentação, tais categorias de usuários já possuem direito ao redutor 

tarifário, nota-se que a regulamentação estadual deveria abordar esta 

questão expressamente, a fim de evitar divergências de interpretação e 

conferir segurança jurídica a todos os envolvidos. 

 

 

 

 



 

 

G T A 

 

 

 

G U S T A V O   T E P E D I N O   A D V O G A D O S 

 

15 / 20 

 

 

43. Caso contrário, se perpetuaria situação de 

evidente desequilíbrio concorrencial. Cogite-se de hipótese na qual se 

confirme que apenas os ‘autoprodutores’ e ‘auto-importadores’ teriam direito às 

tarifas diferenciadas: estes irão arcar com tarifas menores, obtendo vantagem 

desarrazoada que lhes levaria a controlar toda a cadeia produtiva (produção 

ou importação do gás + utilização do gás em outras atividades, como a produção 

de vidro, a geração de energia Termelétrica ou a exploração de subprodutos), 

fora do alcance dos demais usuários (que se enquadrem somente na categoria 

dos ‘consumidores livres’). 

 

44. Em tal contexto, seria possível que importador de 

gás produzido em outro país obtenha tarifas de distribuição mais favoráveis que 

as cobradas do usuário que empregue gás extraído da camada do Pré-Sal 

brasileiro (no litoral do Estado do Rio de Janeiro!), situação que deveria ser 

inconcebível. 

 

45. Outro ponto importante é a especificação do 

conceito de ‘ramal (ou duto) exclusivo’, que deixou de ser abordado em 

profundidade pelas Deliberações em questão. 

 

46. Nesse sentido, por entendimento elementar, o 

gasoduto que suprirá o empreendimento contemplado com o redutor tarifário, 

entregando a seu pedido gás com características fisioquímicas específicas, a 

partir de único ponto de entrega (City Gate, ponto de gasoduto de transporte, ou 

equivalente) até único ponto de saída (o ponto de chegada do gás na tubulação 

interna do usuário, situada em seu imóvel), é ‘exclusivo’. 
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47. E assim permanecerá até a exaustão do contrato 

firmado com a concessionária. A apuração da condição ‘exclusiva’ do ramal 

deverá ser verificada no momento da solicitação de conexão do usuário à 

concessionária. 

 

48. Caso o usuário tenha implementado a construção 

do ramal, como disposto no art. 46, § 3º, da Lei do Gás, eventual fornecimento 

de gás a terceiros através do mesmo duto poderá ser solicitado pela 

Concessionária, mediante contrapartidas próprias – desde que mantida a 

prerrogativa ao redutor tarifário, uma vez que tratar-se-ia de expansão da base 

de clientes da Concessionária em seu exclusivo benefício.12 

 

49. Todavia, ainda que o ramal tenha sido 

implementado pela concessionária, permitir que esta possa deixar de aplicar o 

redutor perante o posterior uso do ramal para atender terceiros, em seu interesse, 

submeteria o redutor à condição meramente potestativa em favor daquela13 – ou 

seja, submeteria a validade do desconto apenas à vontade desta, sem qualquer 

outro critério objetivo. 

 

50. Esta perspectiva não se sustenta, uma vez que 

tratar-se-ia de eventual expansão em exclusivo benefício da concessionária, que 

incrementaria seus lucros, utilizando gasoduto construído mediante esforços e 

recursos do usuário para atender a outros clientes. 

 

                                                 
12 Nesse sentido, como já manifestado pela própria AGENERSA, em trecho do voto condutor da 

Deliberação AGENERSA nº. 3.164/2017: “Manifesto, ainda, minhas reservas conceituais 

quanto às expressões ‘tarifa diferenciada’ e ‘ramal dedicado’, pois, por não se constituírem 

como regras e sim exceções, entendo não devam ser consideradas como definições absolutas. 

Penso, inclusive, de forma análoga às nossas Câmaras Técnicas, que ramais dedicados ou 

exclusivos nem sempre serão assim de forma perene, pois, com o desenvolvimento 

econômico de seu entorno, eventualmente, novos usuários poderão surgir”. 
13 Note-se, vedada em nosso ordenamento por decorrência da incidência de, entre outros, os arts. 

122 e seguintes do Código Civil. 
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51. Como se não bastasse, fixar interpretação da 

aludida Deliberação AGENERSA nº 3.164/2017 que condicione o desconto 

tarifário previsto à manutenção da dedicação do duto em caráter contínuo e 

perene de exclusividade, traria consequências contraproducentes em termos 

ambientais, econômicos e de eficiência. 

 

52. Nesta hipótese, antes que o duto seja incorporado 

ao patrimônio público (nos termos do supracitado art. 46 da Lei do Gás), o 

usuário ‘autoprodutor’, ‘auto-importador’ ou ‘consumidor livre’ não teria 

incentivos para permitir ou facilitar a implementação de ramais a partir dos quais 

outros clientes possam ser atendidos. Igualmente, as bases de melhor 

atendimento, solidariedade e universalização de serviços públicos sairiam 

prejudicadas.  

  

53. E, ao fazê-lo, a concessionária precisaria construir 

gasodutos independentes por inteiro, incidindo em custos muito maiores e 

afetando a modicidade tarifária (em exclusivo prejuízo ao consumidor final), 

para além de gerar impactos ambientais superiores e atrair esforços superiores 

de operação, afastando os ganhos de eficiência relacionados à distribuição de gás 

por duto único. 

 

54. Para além de tais questões e no sentido exposto 

anteriormente, ao cogitar-se a hipótese ora rejeitada, implicar-se-ia tratamento 

não isonômico de usuários com características análogas – os ‘auto-

importadores’, ‘autoprodutores’ e os ‘consumidores livres não enquadrados’ na 

cláusula sétima, § 18, do Contrato de Concessão –, contrariando também o 

disposto na Deliberação AGENERSA 3.029/2016. 
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55. Em síntese, nos termos da regulamentação 

estadual e federal, deve ser inadmissível condicionar o redutor tarifário ao puro 

e simples alvedrio do operador do sistema de distribuição de gás, como se isso 

fosse capaz de desqualificar a natureza de gasoduto em caráter exclusivo, 

definida em sua origem. Tal condição potestativa pura contraria, ainda, a 

razoabilidade e os princípios que devem nortear a prestação de serviços públicos.  

 

56. Finalmente, também se deve entender que o 

redutor tarifário irá contemplar outro(s) eventual(is) e superveniente(s) 

projeto(s) semelhante(s) àquele inicialmente contemplado, desde que se situe(m) 

em área contígua e pertença(m) ao mesmo grupo econômico, ao menos no 

momento da conclusão das tratativas envolvendo os eventuais novos projetos 

com a concessionária. 

 

57. Note-se que, caso o ramal exclusivo tenha sido 

implementado em capacidade e especificações que já considerem a 

demanda de eventual(is) projeto(s) adicional(is), este ainda manterá seu 

caráter exclusivo ou específico perante a implementação de tal(is) 

projeto(s), uma vez que atenderá somente o empreendimento para o qual 

foi especificamente projetado. 

 

58. Caso contrário, o usuário terá incentivos para 

requerer à concessionária um duto exclusivo com capacidade restrita ao projeto 

inicial, para que eventuais projetos adicionais – ainda que instalados em área 

contígua e com características operacionais semelhantes – requeiram outros 

dutos exclusivos, a fim de preservar o redutor tarifário previsto na Deliberação 

AGENERSA nº. 3.244/2017. Assim, se redundará no risco supracitado, de 

desnecessariamente incentivar o implemento de outros ramais, gerando 

prejuízos econômicos (arcados, ao final pelo Poder Concedente e pela 

pluralidade dos consumidores), ambientais, técnicos e de eficiência. 
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59. E outras razões se acrescem a estas, todas de 

simples compreensão: (i) o atendimento a novos projetos, de semelhante 

estrutura operacional e em área contígua ao projeto inicial, não representa 

qualquer desafio técnico relevante à distribuição de gás; (ii) a concessionária 

atenderá essencialmente ao mesmo cliente, uma vez que os eventuais novos 

projetos pertenceriam a pessoa jurídica ou veículo que integraria o grupo 

econômico do projeto original, sem dificuldades negociais novas; (iii) a 

expansão do projeto original representaria somente em incremento do 

faturamento e lucro percebidos pela concessionária; (iv) a expansão do projeto 

original traria diversos benefícios à economia regional e estadual; e (v) por 

referida leitura acomodar-se perfeitamente à ratio das Deliberações 

mencionadas, como exposto em sua fundamentação. 

 

60. Tais sugestões, porém, levam em consideração 

o atual estado da regulamentação estadual de gás (a respeito, v. nota de 

rodapé 11, acima). Nesse sentido, é possível e salutar que a AGENERSA 

substitua referidas Deliberações por outras de efeito análogo, que melhor se 

compatibilizem ao art. 46 da Lei do Gás, e de mais simples interpretação e 

efetivação. 

 

* * * 

 

61. Assim, concluímos nossa contribuição à presente 

Consulta Pública, colocando-nos à inteira disposição para fornecer maiores 

subsídios, caso a AGENERSA entenda oportuno. 
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62. Por fim, seguimos à disposição para quaisquer 

esclarecimentos e informações que se façam necessários, no seguinte endereço: 

Rua Primeiro de Março, 23, 10º andar, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20010-000 (aos 

cuidados de Rodrigo Requena, Carlos Tolomei e Milena Donato Oliva), ou nos 

e-mails <rlr@tepedino.adv.br>, <cyt@tepedino.adv.br> e 

<mdo@tepedino.adv.br>. 

 

Com nossos votos de estima e consideração, subscrevemo-nos. 

 

 

 

Rodrigo Requena 

OAB/RJ 188.909 

 

Carlos Tolomei 

OAB/RJ 96.110 

 


