
 

Shell Brasil Petróleo Ltda. 
Av. República do Chile, 330 – 25º andar 

20031-170 – Rio de Janeiro – RJ 
Tel.: +55 (21) 3984 7597 

Fax: +55 (11) 3472 806 

 

 
SHELL-GR-7570-2020 Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2020 
 

Ilma. Sra. Subsecretária de Óleo, Gás Natural e Energia, Governo do Estado do Rio de Janeiro 

 

Ilmo. Sr. Presidente do Conselho Diretor da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do 

Rio de Janeiro – AGENERSA 
 

Ref. Processo Regulatório nº E-22/007.300/2019 
 

 

Prezados Sra. e Sr., 

Em primeiro, a Shell Brasil Petróleo Ltda (“Shell Brasil”) parabeniza esta Secretaria de Estado e a AGENERSA pela 

transparência e prudência na condução do processo para a formulação e adoção de uma nova regulação para o 

setor de Gás Natural no Estado do Rio de Janeiro, em especial no que rege a atuação dos “Agentes Livres”, 

iniciativa extremamente oportuna e que virá seguramente trazer benefícios ao Estado e seus cidadãos através da 

atração de investimentos que potencializarão o incremento de emprego, renda e arrecadação. 

Vimos, pela presente, na qualidade de operador do setor de exploração e produção de petróleo e gás natural, 

agente comercializador de gás natural, fornecedor e investidor do empreendimento de geração termeletrica Usina 

Marlim Azul, ora em construção no município de Macaé, ou seja, parte legitimamente interessada, manifestar 

que tal revisão do arcabouço regulatório introduz relevantes avanços para o setor no Estado.  

Em que pese o Estado do Rio de Janeiro ser beneficiado com a proximidade de grandes campos produtores de gás 

natural, cabe destacar a importância de garantir-se aos agentes a possibilidade de implantar infraestrutura e 

empreendimentos consumidores de hidrocarbonetos com a necessária competitividade, sob pena de 

inviabilização de diversos projetos.  

Ao reconhecer e regulamentar os procedimentos para a implantação de empreendimentos por parte de 

consumidores livres, autoimportadores e autoprodutores, em termos transparentes e competitivos, o Estado 

estabelece as bases para a atração de investimentos não apenas diretamente na atividade de exploração e 

produção, mas, principalmente, na atração de cadeias produtivas consumidoras e dependentes da disponibilidade 

de gás natural em termos economicamente viáveis, com potencial de promover-se um novo processo de 

industrialização no Rio de Janeiro. 

Em face do exposto, a Shell Brasil manifesta a sua posição de irrestrito apoio à proposta da Deliberação 

4.068/2020, visto que representa um avanço em relação à regulação vigente, e solicita que a mesma seja aprovada 

pela AGENERSA. 

Atenciosamente,  

 

 Flavio Ofugi Rodrigues  

 Diretor de Relações Governamentais e Assuntos Regulatórios  
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De : secex@agenersa.rj.gov.br

Assunto : Fwd: Shell Brasil Petróleo Ltda. - Carta referente ao
Processo AGENERSA

Para : Protocolo <protocolo@agenersa.rj.gov.br>

Zimbra protocolo@agenersa.rj.gov.br

Fwd: Shell Brasil Petróleo Ltda. - Carta referente ao Processo AGENERSA

Seg, 14 de set de 2020 21:13

1 anexo

De: "Thomas Lucena" <Thomas.Lucena@shell.com>
Para: asouza@desenvolvimento.rj.gov.br, claudiarabello@desenvolvimento.rj.gov.br,
"miguel sartori" <miguel.sartori@desenvolvimento.rj.gov.br>,
vcavalcanti@desenvolvimento.rj.gov.br, secex@agenersa.rj.gov.br
Cc: "G Perdigao" <G.Perdigao@shell.com>, "alexandre cerqueira"
<alexandre.cerqueira@shell.com>, "flavio rodrigues" <flavio.rodrigues@shell.com>,
"Thomas Lucena" <Thomas.Lucena@shell.com>
Enviadas: Segunda-feira, 14 de setembro de 2020 15:46:18
Assunto: Shell Brasil Petróleo Ltda. - Carta referente ao Processo AGENERSA
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Prezados Srs.,
 
Segue, em anexo, a carta com a manifestação da Shell Brasil Petróleo Ltda. em relação a
Deliberação AGENERSA nº 4.068/2020 e Processo Regulatório nº E-
22/007.300/2019.
 
Peço, por favor, acusar o recebimento, por parte da Subsecretária de Óleo, Gás Natural e
Energia, Governo do Estado do Rio de Janeiro e da  Agência Reguladora de Energia e
Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro.
 
Desde já, agradeço sua atenção e fico à disposição para prestar quaisquer
esclarecimentos que se façam necessários.
 
Atenciosamente,  
 
Thomas Krisp de Lucena | Government Relations Manager | SHELL | Office: +55 (61) 3323.5580 | Mobile:
+55 (21) 9.9161.2474 | FAX: +55 (11) 3472.8062 | SHS Quadra 6 – Complexo Brasil 21 Bloco A Sala 605 – Asa Sul

| Brasília, DF 70316-102 Brazil
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