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Resumo: 

O objetivo desse white paper é apresentar os principais aspectos dos modelos contratuais 

da distribuição de gás natural no Brasil em estados selecionados. A metodologia adotada 

para o desenvolvimento da pesquisa é analítica e qualitativa, por meio da comparação en-

tre os contratos de concessão vigentes atualmente no país. A escolha dos estados ocorreu 

considerando a importância da distribuidora em termos de volume de vendas de gás ou da 

adoção de práticas modernas. Os resultados e as discussões decorrentes da análise servem 

como literatura para um aprimoramento de modelos contratuais na distribuição, pois são 

apontadas as práticas mais modernas de mercado, bem como discutido o modelo concei-

tual do setor de gás. 
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1. INTRODUÇÃO

O aumento da importância do gás canaliza-

do na matriz energética brasileira, devido às 

características como combustível limpo e fle-

xível, tem proporcionado discussões sobre o 

desenvolvimento de um mercado competitivo 

seguro, com regras claras e transparentes no 

Brasil, cujas transações apresentam cada vez 

mais liquidez e dinamismo. 

Neste sentido, atualmente, o arcabouço jurídico 

regulatório passa por processo de revisão, com 

a finalidade de reduzir as barreiras de ingresso 

de novos entrantes, permitir a padronização dos 

procedimentos existentes e criação de novos, a 

diminuição dos custos de transação, a redução 

dos riscos de inadimplência e, principalmente, a 

previsibilidade para os contratantes. 

Diante disso, considerando a previsão cons-

titucional que dispõe sobre a possibilidade 

exploração direta ou por concessão dos ser-

viços locais de gás canalizado, faz-se a análise 

dos principais aspectos comumente presentes 

nos contratos firmados entre os particulares 

e a Administração Pública para a garantia da 

prestação do serviço público de distribuição 

de gás canalizado.

Por conseguinte, no presente trabalho, verifi-

cam-se os modelos contratuais em evolução 

no Brasil, especialmente em decorrência do 

Programa Novo Mercado do Gás (NMG), em 

que se pretende garantir flexibilidade às regras 

do setor e acesso às variadas infraestruturas, para 

que o ingresso de grande número de agentes 

supridores e comercializadores favoreça a con-

corrência e a liberdade de opção dos clientes.

Ainda, exploram-se os principais aspectos 

do modelo conceitual proposto, cuja consul-

ta pública foi iniciada em 2020, inspirado em 

mercados internacionais de gás maduros, que 

adotam separação da comercialização da mo-

lécula e do transporte, inclusive, por meio da 

comercialização da commodity em mercados 

de balcão e bolsas de valores. 

2. A DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO NA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A Emenda Constitucional nº 5 alterou o pará-

grafo 2º do artigo 25 para atribuir aos Estados 

a exploração direta ou por concessão dos ser-

viços locais de gás canalizado, na forma da lei, 

vedada a edição de medida provisória para a 

sua regulamentação. Anteriormente, cabia tão 

somente a exploração estadual direta ou por 

empresa estatal que teria a exclusividade de 

distribuição (SANTOS et al., 2015). 

A atividade de distribuição de gás natural ca-

nalizado se enquadra no âmbito dos serviços 

públicos, em virtude da expressa previsão da 

utilização do instituto da concessão, consoan-

te se depreende do art. 175 da CF. Por serviços 

públicos se compreende a atividade realizada 

pelo Estado ou por delegatários do poder 

público em razão de amplo entendimento de 

que se trata de setor afeto ao interesse pú-

blico, cuja fruição direta pela coletividade é 

encarada como fundamental para o desenvol-

vimento socioeconômico (caráter distributivo) 

de uma sociedade (COSTA, 2006).

Para a realização da atividade de distribuição 

de gás natural canalizado, tem-se a utilização 

do instrumento de concessão, que busca a 

consecução do interesse público e delega ao 

particular ou outorga a ente público, devida-

mente constituído, atividades que estão den-
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tro da esfera de atuação do Poder Público, 

mas que por conveniência, esse prefere trans-

ferir a sua execução por ato administrativo bi-

lateral ou a sua titularidade por meio de lei, 

respectivamente.

De forma geral, tem-se:

(i) O aspecto contratual, que dentre ou-

tras questões, traz a previsão de di-

reitos e de obrigações para ambas as 

partes contraentes; 

(ii) A transferência da execução do ser-

viço para o particular, e não da sua 

titularidade; 

ii(i) A assunção pelo concessionário dos ris-

cos ordinários da atividade concedida; 

e, 

(iv) A forma de remuneração, a qual poderá 

se dá por tarifa ou por outras receitas al-

ternativas, complementares ou acessó-

rias em virtude da busca da modicidade 

tarifária e da manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato.

Apesar do registro de casos conflituosos le-

vados ao judiciário em alguns Estados brasi-

leiros, de maneira geral, tanto a distribuição 

de gás canalizado quanto a comercialização 

de gás para usuário final são executados pelas 

companhias de distribuição local, detentoras 

de contratos de concessão de longo prazo 

com cláusulas de exclusividade territorial mi-

tigadas por dispositivos da Lei do Gás – Lei 

nº 11.909/2009, referentes ao autoprodutores, 

autoimportadores e comercializadores (Costa 

et al., 2019b; Cupertino et al., 2018; Araújo e 

Costa, 2018). Cabe destacar que, os Estados 

de São Paulo e Rio de Janeiro já possuíam em 

suas disciplinas essa previsão de mitigação an-

tes da Lei do Gás (Costa et al., 2015). 

Considerando a interface entre contrato de 

concessão e a legislação federal base, a Lei 

do Gás disciplinou conceitos pertinentes à 

criação de um mercado livre de gás, por meio 

das figuras de autoimportador, autoprodutor e 

consumidor livre (Costa et al., 2019a). Apesar 

de terem decorrido dez anos promulgação da 

Lei do Gás, o mercado livre pouco avançou 

no país (Araújo et al., 2018), o que ocasio-

nou, dentre outros motivos, (a implementação 

do atual programa “Novo Mercado de Gás” 

(NMG), capitaneado pelo Ministério de Minas 

e Energia (MME) e outros órgãos do governo 

federal (Andreoli et al., 2019). 

Vale pontuar que o aumento da participação do 

gás na matriz energética foi amplamente explo-

rado e discutido no âmbito tanto do NMG, as-

sim como em grupos de trabalho no âmbito do 

programa de Modernização do Setor Elétrico, 

frente à intermitência das fontes renováveis e da 

possível escassez de energia proveniente de ge-

ração hídrica em um futuro próximo.

Destaca-se que, segundo consta no Relatório 

Síntese 2021, ano base 2020, do Balanço 

Energético Nacional, 2030, atualmente, a ge-

ração de energia a partir do uso do gás natural 

corresponde a 34% da geração térmica. Haja 

vista a aproximação do término da vigência de 

muitos dos contratos firmados no ambiente de 

contratação regulada com as geradoras movi-

das à óleo haverá o espaço para a substituição 

destas térmicas antigas por novas geradoras 

de energia. Em um contexto de disponibilida-

de do insumo a preços competitivos, tais tér-

micas poderão gerar energia a partir do gás 

natural (EPE, 2021, p.43).

Nessa linha, há a previsão para a instituição 

de incentivos governamentais, especialmente 

de cunho fiscal, para que os Estados adotem 



Série Regulação da Distribuição de Gás Canalizado no Brasil4

as medidas propostas pelo governo federal e 

modernizem suas estruturas regulatórias em 

prol da constituição, no âmbito estadual, de 

um mercado de gás que permita a concorrên-

cia no tanto no suprimento quanto na comer-

cialização de gás.

Fomentam-se os debates acerca do livre aces-

so e seu papel na introdução e defesa da 

concorrência, que ligaram-se historicamente 

à reformulação mundial das economias de in-

fraestrutura e pode ser considerado item es-

sencial ao desenvolvimento de um mercado 

organizado em um país. Há a previsão para 

que o acesso às infraestruturas essenciais, 

quais sejam, os gasodutos de escoamento, as 

plantas de processamento e os terminais de 

regaseificação de GNL, além de preservar a 

livre inciativa relacionada ao acondicionamen-

to, sob regulação da ANP, passem a ser obri-

gatoriamente negociados (COSTA et al., 2018; 

SANTOS e ALMEIDA, 2020).

Atualmente, o cenário regulatório do Brasil, em 

que a há a divisão de competências legislativas 

entre a União e os Estados, submete o acesso 

aos dutos de transporte e de distribuição tanto 

à Lei geral de concessões, de âmbito federal, 

assim como às normas estaduais, sem prejuízo 

dos contratos de concessão, isso dá vazão a 

muitas incongruências (SILVA, 2018, p. 5). Veja-

se que, apenas em alguns dos entes federativos 

há a previsão expressa sobre as perspectivas 

para a viabilização desta condição de acesso 

aos dutos de distribuição, como no Estado de 

São Paulo (CUPERTINO et al., 2019). 

Do ponto de vista estadual, por meio de es-

tudo comparativo, constata-se que na maior 

parte dos Estados brasileiros, as concessões 

estaduais de distribuição de gás canalizado 

permanecem em controle estatal direto ou in-

direto, com a exceção dos Estados do Rio de 

Janeiro e de São Paulo (Tomé e COSTA, 2019). 

Da análise dos contratos de concessão de dis-

tribuição de gás natural canalizado nos Estados 

brasileiros, pode-se inferir que, em geral, den-

tre as cláusulas desses contratos de concessão, 

“além do grande prazo de concessão”, tem-se 

(i) condições de prestação dos serviços de dis-

tribuição; (ii) investimentos a serem realizados 

pelos concessionários; (iii) as prerrogativas e os 

deveres dos concessionários; (iv) direitos e obri-

gações dos usuários; (v) metodologia de cálcu-

lo e reajuste das tarifas de distribuição; (vi) a fis-

calização dos serviços pelo poder concedente; 

(vii) as penalidades aplicáveis aos concessioná-

rios; (viii) os casos de intervenção e encampa-

ção dos serviços; (ix) as hipóteses de extinção 

da concessão e reversão dos bens vinculados; e 

(x) os mecanismos de solução de controvérsias.

3. O CONTRATO DE CONCESSÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE 
GÁS CANALIZADO

Como salientado inicialmente, cabe à adminis-

tração a prestação dos serviços públicos, seja 

de forma direta ou por meio da transferência 

desta atividade à terceiros, a partir do regime 

jurídico de concessão, disciplinado conforme 

disposição da Lei nº 8987/1995, a Lei Geral 

das Concessões. Permanece o Estado com a 

obrigatoriedade da fiscalização e do controle 

de tais serviços executados pelos concessio-

nários, por meio de agências reguladoras ou 

mesmo de secretarias.

Cumpre destacar que a referida Lei Geral de 

Concessões estabelece as principais condições 

que devem ser adotadas nos contratos admi-

nistrativos, firmados entre a administração pú-
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blica e particulares, considerando os princípios 

norteadores do Direito Público Brasileiro. 

Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2020, 

p. 406), os contratos administrativos “têm 

por objeto a prestação de serviço público 

(no sentido amplo) e o uso privativo de bens 

de uso comum do povo e de uso especial”. 

Para a autora, se tratam de contratos em que 

a Administração Pública “delega a outrem a 

execução de um serviço público, para que o 

execute em seu próprio nome, por sua conta 

e riso, assegurando-lhe remuneração median-

te tarifa paga pelo usuário ou outra forma de 

remuneração decorrente da exploração dos 

serviços” (Di Pietro, 2020, p. 408).

Neste sentido, cabe esclarecer que, no âmbito 

deste estudo, torna-se necessária a previsão 

contratual de informações específicas desta 

relação jurídica, que trata da outorga e regu-

la a concessão para a exploração dos serviços 

públicos de distribuição de gás canalizado, 

considerando a abrangência aos consumidores 

de cada Estado. Tal disposição é indispensável 

para delimitar o objeto do contrato, estabeleci-

do em estrita obediência legal, cuja finalidade 

é pública, a partir de cláusulas fixadas unilate-

ralmente pela administração pública, no ato 

convocatório, nos termos do art. 40, § 2º da Lei 

8666 (Lei Geral de Licitações), conforme previ-

são do art. 175, da Constituição Federal.

Em um contexto de abertura do mercado se-

cundário de comercialização de gás natural é 

viável que haja a previsão expressa sobre a 

possibilidade do estabelecimento de negocia-

ções sobre a compra e a venda da molécula 

de gás, de forma bilateral entre os agentes 

que manifestem expressamente o interesse na 

migração, além do detalhamento relacionado 

aos conceitos de usuários livres ou regulados.

Tal previsão excetua a exclusividade da conces-

sionária na comercialização do gás, mitigando 

o risco do estabelecimento de qualquer mo-

nopólio na atividade de compra e venda do 

insumo (Tomé e Costa, 2019). Ainda, impres-

cindível previsão que estabeleça, de forma 

expressa, que os serviços públicos são priori-

tários e a permissão à concessionária para a 

realização de outras atividades empresariais 

atípicas, correlatas e acessórias, mediante a 

expressa autorização do Poder concedente, a 

partir do mesmo CNPJ, caso haja a autoriza-

ção, assim como que as receitas auferidas se-

jam contabilizadas em separado, com o intuito 

de favorecer a modicidade tarifária. 

Também, no contrato de concessão há a neces-

sidade da previsão expressa sobre o prazo da 

concessão, que deve ser determinado, confor-

me inciso II, do Art. 2º , da Lei nº 8.987/1995. 

Vale destacar que referida lei não prevê limite 

de prazo para a concessão de serviços públi-

cos. No entanto, as boas práticas referentes 

aos contratos de concessão, considerados 

mais modernos, preveem geralmente o prazo 

de 30, prorrogáveis pelo mesmo período ou 

por 20 anos, já que a prorrogação do contrato 

de concessão permite que o concessionário 

se programe para realização de investimento 

com menor custo (menor taxas de juros em ra-

zão do maior tempo de amortização). 

Os Estados do Nordeste, por exemplo, apresen-

tam contratos com prazos de 50 anos, tal fato 

pode ser explicado pela incipiente infraestrutura 

que condiciona a existência de contratos com 

um maior prazo que garantam a construção e 

a expansão da rede (retorno de investimento) e 

uma política tarifária módica (COSTA, 2006).

Ainda, devem ser estabelecidos contratual-

mente os direitos e as obrigações da conces-



Série Regulação da Distribuição de Gás Canalizado no Brasil6

sionária, dos usuários e do Poder Concedente. 

Observa-se que devem ser detalhadas as prer-

rogativas da concessionária durante o período 

de vigência do contrato, quanto necessárias à 

exploração dos serviços concedidos pelo poder 

concedente, a fim garantir às concessionárias 

as condições relativas à realização das funções 

de interesse público, decorrentes do contrato 

de prestação de concessão. Como exemplo, 

pode-se citar a possibilidade de desapropria-

ções e servidões administrativas, assim como a 

utilização, construção de acessos e instituições 

de servidões os terrenos de domínio público.

Como contraponto, necessárias as previsões 

relacionadas às obrigações da concessioná-

ria relativas à realização dos serviços de forma 

adequada, atendendo às condições legais e 

contratuais estabelecidas, além da prestação 

de contas ao Poder Concedente. Ainda, cabe 

a menção sobre a (i) ausência de imunidade tri-

butária, que é uma a hipótese de não incidên-

cia tributária constitucionalmente qualificada 

e (ii) isenção fiscal, que é a dispensa legal do 

pagamento de determinado tributo, visto que 

não existem benefícios tributários relacionados 

à prestação dos serviços objeto do contrato.

Entre os direitos dos usuários, em cumpri-

mento às disposições da Lei de Concessões 

e do Código de Defesa do Consumidor (Lei 

nº 8.078/1990), deve-se assegurar o cumpri-

mento dos preceitos básicos reconhecidos 

pelo ordenamento jurídico pátrio em relação 

aos usuários, como o direito de ser informado, 

de ser ouvido, de escolha e à segurança jurídi-

ca, assegurando que as partes procedam com 

probidade, lealdade, solidariedade e coope-

ração nas suas relações.

Aos usuários dos serviços, cabem as obriga-

ções relativas ao pagamento pontual das fatu-

ras expedidas pela concessionária, relativas ao 

serviço prestado, assim como a contribuição 

destes para a permanência das boas condi-

ções dos bens públicos através dos quais lhes 

são prestados os serviços.

Ao Poder Concedente cabem as obrigações 

decorrentes da concessão da prestação dos 

serviços, considerando as obrigações de re-

gulamentar e fiscalizar o desenvolvimento da 

atividade, aplicar penalidades e, quando ne-

cessário, extinguir a concessão, conforme dis-

posição do art. 29 da Lei nº 8987/1993. 

No contrato ainda devem estar condições que 

determinam os bens pertencentes ao patrimô-

nio da Concessionária e do Poder Concedente, 

os investimentos a serem realizados pela Con-

cessionária e as condições para a reversão dos 

bens do patrimônio da Concessionária para o 

Estado, considerando se tratar de serviço públi-

co. Neste momento, são estabelecidas as regras 

para depreciação e amortização dos ativos.

Indispensável a previsão contratual sobre a ado-

ção de uma tarifa, aprovada pelo ente regulador, 

que garanta um preço justo para a distribuição 

do gás, tanto para a concessionária, quanto para 

o consumidor, conforme critérios para o cálculo 

decorrem da metodologia a ser adotada entre 

as partes. Necessária também a previsão sobre 

as condições sobre a revisão periódica ordinária, 

a revisão extraordinária do valor da remunera-

ção, visto que a correção segundo a inflação é 

um elemento mínimo necessário para assegurar 

o equilíbrio financeiro do serviço. 

As cláusulas econômico-financeiras visam as-

segurar o equilíbrio econômico-financeiro da 

concessão, consistente na manutenção das 

condições econômicas [dentro de uma relação 

de custo e benefício] inicialmente acordadas 



Série Regulação da Distribuição de Gás Canalizado no Brasil 7

entre as partes, tendo por finalidade remune-

rar o particular e permitir a continuidade da 

prestação do serviço, considerando o reajuste 

ou a revisão das tarifas.

O reajuste consiste na correção do valor da 

tarifa com base em índices oficiais que asse-

gurem que esta possa acompanhar a variação 

normal do preço dos insumos, ou seja, sem 

que se lhe agreguem acréscimos. Trata-se da 

manutenção do valor do dinheiro no tempo. 

A revisão das tarifas é realizada quando se 

verifica a ocorrência de desequilíbrio econô-

mico-financeiro decorrente de alterações nas 

condições originalmente contratadas e que, 

por isso, não foram ou não poderiam ter sido 

previstas pelas partes. Neste caso, há a reava-

liação dos valores devidos ao concessionário 

pela prestação do serviço público, de forma 

que seja resguardado o lucro da empresa. 

Nesse ponto, há de se ressaltar que para revisão 

tarifária, mecanismos de eficiência precisam ser 

descritos para deixar as regras do jogo claras e 

permitir que o concessionária tenha em mente 

que sua operação deve ser sempre voltada às 

melhores técnicas com ganhos de eficiência ao 

longo do tempo. Dessa forma, além de modelo 

de preço teto com fator X, outros instrumentos 

podem ser usados para captar a eficiência em 

prol da modicidade tarifária.

Além disso, no contrato é necessária a pre-

visão sobre a necessidade do equilíbrio eco-

nômico garante reajustes à tarifa de modo a 

compensar a concessionária por aumento de 

custos causados por fatores fora do seu con-

trole, e vice-versa.

Não obstante, importante a previsão sobre as 

condições gerais da prestação dos serviços, 

em relação à regularidade, continuidade, efici-

ência, segurança, atualidade, generalidade na 

sua prestação, modicidade das tarifas, corte-

sia, a modernidade das técnicas, do equipa-

mento e das instalações e a sua conservação, 

bem como a melhoria e expansão do serviço, 

na medida das necessidades dos usuários.

Outras condições específicas como o atendi-

mento de condições pelos usuários, como a 

localização sobre uma distância que permita 

economicamente a sua ligação ao sistema 

de distribuição, além do fornecimento e da 

manutenção dos medidores, consequências 

em relação aos usuários em caso de erros de 

medição ou fraudes nos equipamentos, assim 

como as hipóteses de interrupção ou suspen-

são do fornecimento do gás.

Ainda, sugere-se o estabelecimento de condi-

ções sobre a obrigatoriedade da fiscalização 

da prestação dos serviços públicos, pelo po-

der concedente responsável pela delegação, 

com a cooperação dos usuários, em garantia à 

manutenção do interesse público. Neste caso, 

há possibilidade do estabelecimento contratu-

al da periodicidade de tais verificações, visto 

não estar determinado no ditame legal.

Além disso, cabe o estabelecimento dos pro-

cedimentos para a punição da concessionária 

no caso de descumprimento das obrigações 

decorrentes da realização de serviços de na-

tureza pública estabelecidos tanto no contrato 

quanto na legislação vigente, com a finalidade 

de proteger o interesse público da conces-

são, descritas no art. 87 da Lei nº 8666/1993, 

como a advertência, a aplicação de multas, a 

intervenção, a suspensão temporária do direi-

to de participar em licitações e o impedimento 

em contratar com a administração pública, por 

prazo não superior a 2 anos; ou a declaração 

de inidoneidade para licitar e contratar com a 



Série Regulação da Distribuição de Gás Canalizado no Brasil8

administração pública enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação, na forma da lei, 
perante a autoridade que aplicou a penalidade.

Ainda, sugere-se a previsão contratual sobre a 
possibilidade de o Poder Concedente intervir na 
concessionária para garantir a adequada pres-
tação dos serviços, nos moldes estabelecidos 
no contrato, assim como na legislação vigente, 
tendo em vista a manutenção do interesse pú-
blico, especialmente quando for constatada e 
ocorrência de falta grave que não tenha sido 
não devidamente sanada, por meio da edição 
de Decreto, pelo Governador do Estado.

No contrato devem constar ainda as condi-
ções decorrentes da encampação do serviço e 
indenização à empresa concessionária dos va-
lores relativos aos bens reversíveis, que não te-
nham sido amortizados ou depreciados até a 
retomada pelo poder concedente, decorrente 
ato de interesse público, nos termos do artigo 
37, da Lei nº 8987/95.

O contrato deve determinar as hipóteses de 
extinção do contrato, nos termos do art. 58, II, 
79, I e 78, I a XVII, da Lei nº 8666/1993, a fim de 
refletir as hipóteses de inadimplemento com 
ou sem culpa da concessionária e de reconhe-
cimento do interesse público pelo poder con-
cedente, como o advento do termo contratu-
al, a encampação, a caducidade, a rescisão, a 
anulação e a falência ou extinção da empresa 
concessionária e falecimento ou incapacida-
de do titular, no caso de empresa individual. 
Nestes casos, extinta a concessão, haverá a 
imediata assunção do serviço pelo poder con-
cedente, procedendo-se aos levantamentos, 
avaliações e liquidações necessários.

Cabe pontuar que, a extinção do contrato pela 
concessionária deve ser autorizada tão somen-

te no caso de descumprimento das obrigações 
contratadas pelo Poder Concedente, median-
te ação judicial especialmente intentada para 
esse fim, conforme disposição do art. 39 da 
Lei nº 8666/1993, sendo que à concessionária 
não é devida a alegação da exceção do con-
trato não cumprido, com fundamento no art. 
477, do Código Civil, presente nas contrata-
ções entre particulares.

Entre as disposições gerais, permanecem as 
previsões sobre a necessidade da preservação 
do meio ambiente, que reflete a disposição 
constitucional sobre a obrigatoriedade da ma-
nutenção do meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, nos termos do art. 225 do diploma 
legal, além do foro de eleição para o julgamen-
to de demandas em caso de disputas judiciais.

Ainda, “as cláusulas dos contratos de Direito 
Público equivalem a atos administrativos, go-
zando, portanto, da presunção de legitimida-
de, só elidível por prova bastante em contrá-
rio”. Diante disso, nas disposições gerais há a 
previsão de que a alteração de qualquer das 
cláusulas se trata de prerrogativa exclusiva do 
Estado (Meirelles, 2016, p. 248).

Por fim, conforme previsão do §2º , do art. 55, da 
Lei nº 8.666/1993, confirmada pela Súmula 335/
STF “é válida a cláusula de eleição do foro para 
os processos oriundos do contrato”, sendo que, 
para os direitos não disponíveis é indispensável a 
eleição o foro judicial da sede da Administração. 
Na hipótese de discussões decorrentes de direi-
tos disponíveis, como a posse, os direitos reais, 
as obrigacionais e as relações econômicas é le-
galmente reconhecida e escolha da arbitragem, 
da mediação e da auto composição.

Na Tabela 1, destacam-se as principais cláusu-
las baixo listadas como necessárias a celebra-

ção dos contratos de concessão:
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Tabela 1 Principais Cláusulas do contrato de concessão (RJ, SP, SC e SE)

Cláusulas / Estados selecionados RJ (CEG) SP (Comgas) SC (SC Gas) SE (Sergas)

C
lá

us
ul

as
 E

ss
en

ci
ai

s

Objeto, área e prazo da concessão

Cláusulas 
Primeira, 
Segunda e 
Terceira

Cláusulas 
Primeira e Quinta

Cláusula Primeira
Cláusula 
Segunda

Modo, forma e condições de prestação 
do serviço

Cláusula 
Segunda

Cláusula 
Segunda

Cláusula Terceira

Critérios, indicadores, fórmulas e 
parâmetros definidores da qualidade 
do serviço

Preço do serviço e critérios e 
procedimentos para o reajuste e a 
revisão das tarifas

Cláusula Sétima
Cláusula Décima 
Quarta

Cláusula Décima 
Sexta

Direitos, garantias e obrigações do 
poder concedente e da concessionária

Cláusula Quarta
Cláusulas Quarta, 
Quinta e Sexta

Cláusulas Quinta 
e Sexta

Direitos e deveres dos usuários para 
obtenção e utilização do serviço

Cláusula Décima Cláusula Oitava

Forma de fiscalização das instalações, 
dos equipamentos, dos métodos 
e práticas de execução do serviço, 
bem como a indicação dos órgãos 
competentes para exercê-la

Cláusula Oitava
Cláusula Décima 
Quarta

Cláusula Décima 
Quinta

Cláusula Décima 
Sétima

Penalidades contratuais e 
administrativas a que se sujeita a 
concessionária e sua forma de aplicação

Cláusula Décima
Cláusula Décima 
Quinta

Cláusula Décima 
Sexta

Casos de extinção da concessão
Cláusula Décima 
Segunda

Cláusulas Décima 
Sexta e Décima 
Sétima

Cláusula Décima 
Sétima

Bens reversíveis
Cláusula Décima 
Segunda

Cláusula Décima 
Primeira

Critérios para o cálculo e a forma de 
pagamento das indenizações devidas à 
concessionária, quando for o caso

Cláusula Décima 
Oitava

Condições para prorrogação do 
contrato

Obrigatoriedade, forma e 
periodicidade da prestação de contas 
da concessionária ao poder concedente

Exigência da publicação de 
demonstrações financeiras periódicas 
da concessionária

Foro e modo amigável de solução das 
divergências contratuais

Cláusula Décima 
Sétima

Cláusula 
Vigésima 
Segunda

Cláusula Décima 
Quinta

Cláusula 
Vigésima Sétima



Série Regulação da Distribuição de Gás Canalizado no Brasil10

Tabela 1 Principais Cláusulas do contrato de concessão (RJ, SP, SC e SE)

Cláusulas / Estados selecionados RJ (CEG) SP (Comgas) SC (SC Gas) SE (Sergas)

O
ut

ra
s 

C
lá

us
ul

as

Base Legal Cláusula Primeira

Expansão e ampliação dos sistemas de 
distribuição de gás canalizado

Cláusula Sexta

Subcontratações Cláusula Terceira Cláusula Quarta

Metas
Cláusulas Sétima 
e Vigésima

Medidores Cláusula Terceira
Cláusula Décima 
Quarta

Requerimento de fornecimento Cláusula Décima
Cláusula Décima 
Segunda

Suspensão de fornecimento Cláusula Quarta
Cláusula Décima 
Primeira

Cláusula Décima 
Terceira

Investimentos Cláusula Sexta Cláusula Sétima Cláusula Nona

Autonomia Cláusula Oitava Cláusula Décima

Preservação do meio ambiente Cláusula Nona

Força Maior Cláusula Quinze

Intervenção na concessão
Cláusula Décima 
Primeira

Cláusula Décima 
Sexta

Disposições transitórias
Cláusula Décima 
Quarta

Cláusula 
Vigésima 
Primeira

Disposições gerais
Cláusula Décima 
Terceira

Cláusula Décima 
Nona

Cláusula 
Vigésima Terceira

Publicação e registro do contrato
Cláusula Décima 
Nona

Cláusula 
Vigésima Terceira

Cláusula 
Vigésima 
Segunda

Cláusula 
Vigésima Quarta

Comunicações
Cláusula Décima 
Oitava

Cláusula 
Vigésima Terceira

Cláusula 
Vigésima Quinta

Sucessão
Cláusula Décima 
Quarta

Cláusula 
Vigésima Sexta

Integração vertical
Cláusula Décima 
Oitava

Compromissos do acionista controlador
Cláusula Décima 
Nona

Fonte: Elaboração própria a partir de contratos de concessão disponíveis nos sites dos órgãos de fiscalização de cada um dos Estados.

(Cont.)
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4. MODELOS CONTRATUAIS EM EVOLUÇÃO NO  
BRASIL – O PROGRAMA NOVO MERCADO DO GÁS

O Conselho Nacional de Politica Energética 

(CNPE), presidido pelo Ministro de Estado 

de Minas e Energia, aprovou em 09 de abril 

de 2019 a Resolução que institui o Comitê de 

Promoção da Concorrência do Mercado de Gás 

Natural no Brasil (Andreoli et al., 2019). Em sín-

tese, o chamado NMG é um programa idealiza-

do e coordenado pelo MME, em parceria com o 

Ministério da Economia, a ANP, o CADE e a EPE.

O objetivo do programa é desenvolver um 

mercado de gás natural no Brasil, aberto, di-

nâmico e competitivo. Nesse sentido, os resul-

tados esperados são, principalmente: 

a) O aproveitamento do gás dos campos 
do Pré-Sal; 

b) A realização de novos investimen-
tos em infraestrutura de escoamento, 
processamento e transporte de gás 
natural; 

c) O aumento da geração termelétrica a 
gás com redução do preço da energia; 

d) A reindustrialização dos setores de se-
tores específicos, tais como celulose, 
cerâmica, fertilizantes, petroquímica, 
siderurgia, vidro;

e) Série de medidas a serem adotadas 
pelos Estados federados na linha de 
abertura, desestatização e de promo-
ção de um mercado estadual de co-
mercialização livre de gás.

Assim, em 29 de abril de 2019, o Ministro de 

Minas e Energia (MME) Bento Albuquerque des-

tacou a importância do setor energético para o 

desenvolvimento da infraestrutura do país, razão 

pela qual entende que um dos principais desafios 

do ministério é coordenar e articular as políticas 

relacionadas aos recursos energéticos, tornando 

o país um destino mais atraente para investimen-

tos de longo prazo (Costa et al., 2019a). 

Nesse sentido, o ministro sinalizou as três prin-

cipais prioridades em âmbito institucional: (1) 

aperfeiçoar a governança, especialmente das 

agências reguladoras, através do fortaleci-

mento das estruturas finalísticas e com a intro-

dução de uma abordagem de riscos e integri-

dade; (2) promover a estabilidade regulatória 

e jurídica; e (3) implementar a previsibilidade, 

priorizando a publicidade para que os investi-

dores e a economia possam se preparar para 

responder às oportunidades. 

O Ministro ainda evidenciou o potencial de 

crescimento e expansão do uso do gás natural 

na matriz energética brasileira, especialmente 

o proveniente do pré-sal, de forma a cumprir o 

Plano Decenal de Energia (PDE) de 2027.

Dentre os instrumentos desse Programa, po-

de-se pontuar: a) o Decreto que instituiu o 

Comitê de Monitoramento da Abertura do 

Mercado de Gás Natural – CMGN; b) o Termo 

de Compromisso de Cessação (TCC) assinado 

entre CADE e Petrobrás com o objetivo de 

extinguir o monopólio de fato da estatal; c) a 

Resolução CNPE nº 16/2019 contendo dire-

trizes para a promoção da livre concorrência 

no mercado de gás natural; d) as Resoluções 

ANP; e) as Regulações Estaduais incentiva-

das por programas federais como o Programa 

de Equilíbrio Fiscal (PEF) e o Programa de 

Fortalecimento das Finanças Estaduais (PFE); 

e, f) o Tributário, tais como ajuste SINIEF/

CONFAZ, dentre outras medidas.

Especialmente quanto à Resolução CNPE nº 

16, no dia 25 de junho de 2019, destacamos 

as diretrizes para a implementação do NMG. 
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De modo geral, essa norma apresenta os prin-

cípios norteadores para transição de um mer-

cado de gás natural, dentre as quais, pontua-

mos, a mitigação de condições que favoreçam 

discrepâncias acentuadas de preços entre as 

Regiões do País durante período de transição, 

com gradativa implantação do sinal locacional 

e a coordenação da operação do sistema de 

transporte pelos transportadores independen-

tes por meio dos códigos comuns de rede.

Nos arts. 2º e 3º, apresenta-se o modo pelo 

qual a transição será realizada, com a adoção 

do adjetivo “coordenado”, visando a venda 

de ativos com vistas à diversificação de agen-

tes, inclusive com a recomendação de deses-

tatização de distribuidoras estaduais.

Assim, a Resolução se apresenta como pro-

posta para ampliar a competição no setor de 

gás natural, com recomendações para os di-

versos agentes e com encaminhamentos so-

bre governança, tal qual a meta de 60 dias 

para definição de critérios, de formato e de 

periodicidade para implementação de ações 

no âmbito desse programa. Nesse sentido, o 

art. 4º trata de questões relativas à oferta, in-

dependência, dos transportadores, sistema de 

entradas e saídas, assim como o gas release.

A Resolução CNPE nº 16/2019 também reco-

menda medidas para incentivo do mercado livre 

de gás com forte ressonância na esfera estadual, 

conforme previsto em seu art. 5º, tais como: 

(i) Reformas e medidas estruturantes na 

prestação de serviço de gás canalizado, 

incluído eventual aditivo aos contratos 

de concessão, de forma a refletir boas 

práticas regulatórias, recomendadas 

pela ANP, avaliando a oportunidade 

e conveniência de definição de novo 

contrato de concessão, que incluem: 
a) princípios regulatórios para os 
Consumidores Livres, Autoprodutores 
e Autoimportadores; b) transparên-
cia do teor dos contratos de compra e 
venda de gás natural para atendimento 
do mercado cativo; c) aquisição de gás 
natural pelas distribuidoras estaduais 
de forma transparente e que permita 
ampla participação de todos os ofer-
tantes; d) transparência na metodologia 
de cálculo tarifário e na definição dos 
componentes da tarifa; e) adoção de 
metodologia tarifária que dê os corretos 
incentivos econômicos aos investimen-
tos e à operação eficiente das redes; f) 
efetiva separação entre as atividades 
de comercialização e de prestação de 
serviços de rede; e g) estrutura tarifária 
proporcional a utilização dos serviços de 
distribuição, por segmento de usuários; 

(ii) Criação ou manutenção de agência 
reguladora autônoma, com requisitos 
mínimos de governança, transparência 
e rito decisório;

(iii) Privatização da concessionária estadu-
al de serviço local de gás canalizado;

(iv) Adesão a ajustes tributários neces-
sários à abertura do mercado de 
gás natural discutidas no âmbito 
do Conselho Nacional de Política 
Fazendária – CONFAZ, a exemplo do 
Ajuste do Sistema Nacional Integrado 
de Informações Econômico-Fiscais – 

SINIEF nº 03/18, de 3 de abril de 2018.

5. MODELO CONCEITUAL DO MERCADO DE GÁS NATURAL 

Adicionalmente, em setembro de 2020, a ANP 

apresentou ao mercado uma proposta de mo-

delo conceitual, conforme previsto na Agenda 
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Regulatória do Novo Mercado de Gás, em li-
nha do art. 4º da Resolução CNPE nº 16/2019, 
em que se realizou o levantamento das condi-
ções atuais, das propostas, dos custos e desa-
fios e das condições de transição. 

Para tanto, estuda-se a revisão da Resolução 
ANP nº 52/2011, a fim de estabelecer novas 
condições para a compra e venda do combus-
tível tanto no mercado físico ou quanto na for-
ma de commodity, em mercados organizados, 
como os de balcão e bolsa, de forma seme-
lhante à adotada na União Europeia. 

Para a configuração do referido mercado aber-
to será necessária a viabilização de diversas 
relações jurídicas, formalizadas por meio da 
assinatura de contratos que possam envolver 
desde o fornecimento do gás propriamente 
dito, a contratação de capacidade de transpor-
te e até de produtos financeiros, como os deri-
vativos, sendo que estes últimos permanecem 
submetidos às condições da Lei nº 6.385/1976.

Vale esclarecer que, nos mercados de bolsa, 
as partes permanecem anônimas, não há a 
compra e venda da molécula do gás propria-
mente dita, mas apenas são firmadas trocas de 
posições em relação a contraparte central. As 
liquidações e o gerenciamento do risco cabem 
à proposta bolsa, sendo indispensável a apre-
sentação de garantias dos participantes, que 
não precisam ser autorizados pela ANP, mas 
devem estar em consonância com as regras da 
Comissão de Valores Mobiliários. 

Pode-se descrever que a fundamental função 
dos mercados de bolsa e de balcão é organizar, 
manter, controlar e garantir ambientes ou siste-
mas propícios para o encontro de ofertas e a re-
alização de negócios com formação eficiente de 
preços, transparência e divulgação de informa-
ções e segurança na compensação e liquidação 

dos negócios. A principal função dos mercados 
é organizar e garantir ambientes propícios para 
a realização de negócios, com transparência e 
segurança financeira dos negócios

Ao passo que, nos mercados de balcão, as 
operações que disciplinam a comercialização 
no mercado físico são realizadas no âmbito 
bilateral, sendo as contrapartes conhecidas e 
os riscos alocados entre os contratantes, quais 
sejam, comercializadores, consumidores livres, 
autoprodutores e autoimportadores, cada 
qual atuando conforme autorização concedida 
da ANP, nos termos definidos na Lei do Gás. 

Cabe esclarecer que, segundo a previsão Lei 
do Gás, o enquadramento de usuários finais 
como consumidores livres, deverá respeitar a 
legislação “específica sobre os serviços locais 
de gás canalizado (art. 65). Condição esta que 
foi confirmada na Resolução ANP 51/2011 que 
delimitou que “o consumidor livre terá sua re-
gulamentação elaborada no âmbito da legis-
lação estadual, conforme disposto no inciso 
XXXI, do art. 2º , da Lei nº 11.909/2009, e no 
art. 65 do Decreto nº 7.382/2010 (art. 2º ).

Além da molécula, aos agentes será indispen-
sável a contratação da capacidade no trans-
porte, atualmente regulada pela RES ANP nº 
11/2016, cujo conteúdo também deve ser 
revisado para que permita a adoção do regi-
me de entradas e saídas, conforme proposto 
no NMG, inclusive de curto prazo, tornando 
o mercado aberto cada vez mais dinâmico e 
líquido. Ainda, será necessária a determinação 
dos pontos de negociação do gás, conhecidos 
como hubs, de forma física ou mesmo virtual. 

Possivelmente, caberá ao gestor de área de 
mercado de capacidade (i) publicar informa-
ções acerca das capacidades e tarifas de trans-
porte referentes aos serviços oferecidos; (ii) 
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conciliar os planos de manutenção das instala-
ções da área de mercado; (iii) submeter o plano 
de desenvolvimento do sistema de transporte 
à aprovação da ANP; (iv) submeter à aprovação 
da ANP os códigos comuns de redes e o plano 
de contingência, elaborados de forma transpa-
rente e conjunta pelos transportadores e car-
regadores; e (i) assegurar a atuação conjunta, 
coordenada e transparente dos transportado-
res da área de mercado de capacidade para: a) 
oferecer serviços de transporte padronizados, 
de forma transparente e não discriminatória, 
por meio de plataforma eletrônica conjunta; b) 
balancear as áreas de mercado de capacidade; 
c) prestar serviços de transporte; d) calcular e 
alocar a capacidade de transporte dos pontos 
de entrada e saída da área de mercado de ca-
pacidade; e) elaborar o plano coordenado de 
desenvolvimento do sistema de transporte; f) 
executar o plano de contingência; e g) atender 
de forma diligente a requisições de informa-
ções do conselho de usuários.

Tais contratos celebrados entre os agentes na 
cadeia de valor do gás poderão ser firmados 
de forma padronizada ou não padronizada, 
sendo que se estiverem dentro da esfera de 
regulamentação da ANP, suas cláusulas devem 
permanecer submetidas as condições mínimas 
determinadas pela agência reguladora, con-
forme previsão atual da própria Lei do Gás, 
assim como da RES ANP 52/2011. 

Para a viabilização das operações deverão ser 
constituídos ainda novos agentes, como o ges-
tor da área de mercado, o operador de mer-
cado e a entidade administradora do mercado 
organizado, além de ser realizada a transição 
para a área de mercado única no Brasil, con-
forme inciso VI do art. 1º da Resolução CNPE 
nº 16/2019 para que, progressivamente, haja 
o aumento da liquidez do gás e a diminuição 
do número de áreas distintas. 

O operador de mercado que seria responsável 
por coletar e dar transparência às negociações 
de gás. Teria como funções primordiais (i) o re-
cebimento do registro de contrato contratos 
de compra e venda de gás realizados pelos 
carregadores; (ii) o estabelecimento e publica-
ção de preços spot, (iii) a verificação e precifi-
cação dos desequilíbrios verificados ao longo 
de um determinado período; (iv) a liquidação 
dos contratos spot.

A entidade administradora de mercado de gás, 
seria o agente habilitado para administrar o 
mercado organizado de gás natural mediante 
celebração de acordo de cooperação técnica 
com a ANP. Prevendo ainda que a comercia-
lização de gás natural dar-se-á mediante a ce-
lebração de contratos de compra e venda de 
gás natural, registrados na ANP ou em entida-
de por ela habilitada e que a celebração acor-
do de cooperação técnica com a ANP, deverá 
estabelecer, no mínimo, as obrigações de: (i) 
facultar o acesso da ANP a todos os contra-
tos registrados; (ii) certificar de que os contra-
tos estão aderentes à regulação da ANP; e (iii) 
atender ao fluxo e ao sigilo de informações.

Outros fatores devem ser observados em rela-
ção à organização, ao funcionamento e às ope-
rações no mercado, como: (i) a integridade e 
confidencialidade das informações; (ii) a defini-
ção de informações mínimas e a periodicidade 
de sua prestação ao setor; (iii) a metodologia 
para ajuste diário das posições em aberto e de 
liquidação; (iv) a definição da governança e es-
trutura do mercado; e (v) mitigação de riscos 
contratuais e financiamento de longo prazo.

Entretanto, vale salientar que a implementa-
ção deste modelo conceitual proposta pela 
ANP, assim como qualquer outro que even-
tualmente seja aprovado, requer adaptação 
do setor, de forma integrada, enfrentando-se 
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muitos dos diversos desafios existentes, que 
acarretam custos, como o desenvolvimento de 
plataformas de negociação e sistemas confiá-
veis de tecnologia da informação, mudanças 
de procedimentos, normas e contratos vigen-
tes, a partir da adoção de meios de transição 
que garantam a segurança jurídica das rela-
ções até então estabelecidas.

Especialmente em relação aos contratos de 
concessão, detalhados nos itens anteriores, 
imperativo persistir que haverá a necessidade 
de alterações em suas diretrizes, permitindo o 
acesso à mais agentes, no sentido do § 1º do 

art. 5º Resolução CNPE nº 16/2019.

6. CONCLUSÃO

A partir da análise das disposições, é possível 
observar que a Resolução CNPE nº 16 se tra-
ta de uma ruptura positiva da dinâmica atual 
do mercado de gás natural. Não obstante, há 
de se ponderar pela sua implementação de 
forma paulatina, com elementos de transição 
quem assegurarem medidas claras e gradu-
ais, envolvendo os diversos elos de uma ca-
deia complexa e os diferentes atores com 
seus respectivos interesses. 

É preciso ter em conta que a Resolução apre-
senta diretrizes que precisam ser complemen-
tadas com outras normas e que sua abrangên-
cia propositiva/recomendativa não ultrapassa 
a esfera decisória dos Estados. Por exemplo, é 
preciso harmonizar o princípio de respeito aos 
contratos e à governança das empresas estatais 
com a recomendação de revisão de contratos 
de concessão, decisão a ser tomada por cada 
chefe do executivo estadual. Tal cenário deixa 
clara a necessidade de diálogo e de regras de 
transição para lidar com possíveis previsões 
que se sobreponham ou se contradigam.

Vale sopesar que, as próximas etapas para 
a abertura do mercado de gás, dispostas na 
Agenda Regulatória do Novo Mercado de 
Gás, permanecem em linha com os ditames 
da Resolução CNPE nº 16/2019 ao priorizarem 
a transição para um mercado concorrencial em 
relação a oferta de capacidade disponível de 
transporte, que preze pela autonomia e inde-
pendência dos transportadores, a partir da im-
plementação do modelo de desverticalização 
do transporte, que seja organizado por meio 
de códigos comuns de rede, de acesso a du-
tos de escoamento, de unidades de processa-
mento de gás natural e de terminais de GNL.

Ainda, o desenvolvimento do mercado con-
correncial em muito depende da implementa-
ção de áreas de mercado e respectivos pontos 
virtuais de comercialização. A adoção e pu-
blicação de contratos de transporte padroni-
zados trará maior segurança jurídica aos con-
tratantes, condição indispensável ao fomento 
das relações entre as mais variadas partes. 

Verifica-se que todos as iniciativas caminham 
para redução de concentração do mercado, a 
partir de programas de liberação de gás na-
tural, implementados e fiscalizados pela ANP, 
em conjunto com a autoridade de defesa da 
concorrência.

Por fim, destaca-se que a ANP que assume pa-
pel de grande relevância no setor, ao colocar 
em discussão pública a iniciativa sobre o mo-
delo de conceitual do setor, com a finalidade 
de alcançar um mercado único, líquido e trans-
parente, cujo debate norteará as ações dos 
agentes econômicos, dos governos e regula-
dores no âmbito estadual, além de promover 
o alinhamento de incentivos para que o setor 
se desenvolva com maior eficiência, equilíbrio 
e rapidez, em que haja livre acesso aos agen-
tes, transparência na formação dos preços, li-
quidez e uniformização das regras.
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