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O presente livro traz as conclusões gerais do estudo “Regulação do Comércio Internacional de
Energia”, o qual apresenta o Multissistema de Regulação do Comércio Global e do
Investimento na área de Energia, especificamente dos setores de combustíveis e energia
elétrica. Os quadros regulatórios existentes tanto no sistema multilateral quanto nos sistemas
regionais foram analisados a partir da identificação dos grandes temas relacionados ao
comércio internacional de energia. Ambos os sistemas criam uma complexa estrutura de regras
que podem oferecer soluções construtivas para as questões relativas à escassez de energia e
aos altos custos de operação, bem como um mecanismo para a solução de conflitos. No âmbito
multilateral, optou-se pela análise baseada em questões e desafios apresentados pelas regras
do comércio internacional de energia. No regional, buscou-se apresentar as soluções
encontradas nos acordos regionais que supram deficiências e lacunas da regulação
multilateral.Cabe apontar que o estudo foi focado na análise das regras que regem o comércio
internacional de energia. Desse modo, descartou-se a análise de instrumentos de soft law, que
constituem apenas declarações de princípios e intenções e cujo cumprimento não é obrigatório.
Também não foram analisadas outras iniciativas internacionais que, apesar de afetarem o setor
de energia, não se relacionam ao comércio internacional de bens e serviços energéticos.
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A REGULAÇÃO DO COMÉRCIOINTERNACIONAL DE ENERGIACombustíveis e Energia
ElétricaSão Paulo2013A REGULAÇÃO DO COMÉRCIO INTERNACIONALDE ENERGIA:
Combustíveis e Energia ElétricaEQUIPE DE PESQUISACoordenação:Carlos A. Cavalcanti
(FIESP)Carolina Lembo (FIESP)Vera Thorstensen (CCGI/FGV)Pesquisadores:Belisa Eleoterio
(CCGI/FGV)Carolina Müller (CCGI/FGV)Carolina Lembo (FIESP)Daniel Ramos (CCGI/
FGV)Fernanda Bertolaccini (CCGI/FGV)Gustavo Borges (FIESP)João Gabriel Rizk Ramires
(FIESP)Juan Saeta (FIESP)Maria do Carmo F. de Almeida (FIESP)Roberto Moussallem
(FIESP)Silvia C. Carvalho Dias (FIESP)Thiago Nogueira (CCGI/FGV)A Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) elaborou e publicou, nos últimos anos, estudos
sobre os mercados energéticos regionais das Américas, em parceria com a Organização Latino-
americana de Energia (OLADE) e os da África, em parcerias com o Banco Africano de
Desenvolvimento (AfDB) e Eletrobras, com o propósito de compreender os efeitos que
integrações comerciais energéticas trariam a esses mercados.Atestou-se a importância do
acesso à energia na consecução dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio da Organização
das Nações Unidas (ONU), principalmente os impactos positivos da utilização de fontes
energéticas modernas, como a eletricidade, no trabalho, na educação e para a vida das
pessoas.De fato, estas conclusões foram ratificadas no documento “A desigualdade é
insustentável” apresentado pela FIESP durante a Rio+20, no qual se reiterou a vital importância
dos países em desenvolvimento proverem maior acesso à energia a suas populações e, ao
fazê-lo, optarem por fontes renováveis, como a hidroeletricidade e, por maior integração e
comércio de energia entre os países. Esses pontos foram os mesmos apontados pelos Países-
Membros da ONU no documento “O Futuro que Queremos”, resultante de referida Conferência,
pelo qual se afirmou a importância do acesso a fontes modernas de energia e, por
consequência, seu papel na erradicação da pobreza extrema.Em todos os nossos estudos,
bem como nos seminários e debates deles decorrentes, a questão regulatória foi uma das
principais dificuldades apontadas para a concretização de uma maior integração regional
energética e para o incremento do comércio global de fontes energéticas. Isto porque os
diferentes quadros regulatórios internacionais relacionados à disciplina apresentam lacunas e
contradições de regras que dificultam a previsibilidade e aumentam os custos de operação dos
atores econômicos.“A Regulação do Comércio Internacional de Energia: combustíveis e
eletricidade” tem como objetivo descrever e analisar o atual arcabouço de regras que incide
sobre o comércio energético tanto no âmbito multilateral como no regional. O sistema de regras
multilaterais inclui os acordos da Organização Mundial do Comércio (OMC) e do Tratado da
Carta de Energia (Energy Charter Treaty–ECT). No âmbito regional, buscou-se traçar um
panorama das principais experiências regulatórias em matéria de integração energética, a fim
de identificar modelos que possam servir de referência para futuros acordos e, da mesma
forma, para um aprimoramento das regras multilaterais. Este trabalho enfatiza a premente
necessidade de se pensar em regras específicas na OMC para tratar sobre temas que trazem
conflitos e insegurança jurídica por não serem abordados de forma coordenada, como



mudança do clima, dupla fixação de preços, transmissão e distribuição de energia, proteção de
investimentos e, políticas de subsídios a fontes alternativas (feed-in tariffs).A crescente
importância do setor energético para o Brasil transforma-o em demandante de novas
negociações nos foros internacionais sobre o tema, principalmente na OMC. O protagonismo
do país como defensor da utilização de energias renováveis, ao mesmo tempo em que se
prepara para tornar-se grande exportador de petróleo, com a exploração da camada do Pré-
Sal, confere relevância fundamental à negociação de um marco regulatório multilateral para a
área de energia, demandando também um adensamento da regulação energética no
continente sul-americano. A FIESP, uma vez mais, está pronta para ampliar a sua contribuição
em tema de fundamental relevância para o crescimento econômico, social e sustentável de
nosso país.Paulo SkafPresidente da Federação das Indústriasdo Estado de São Paulo–
FIESPÍndiceINTRODUÇÃO1. O COMÉRCIO DE BENS E SERVIÇOS DE ENERGIA1.1
Panorama da Regulação Internacional da Energia1.1.1. Organização Mundial do Comércio
(OMC)1.1.2. Tratado da Carta de Energia (Energy Charter Treaty – ECT)1.2 Regulação de
energia no GATT 941.2. Princípio da Nação Mais Favorecida (NMF)1.2.2. Exceções ao Princípio
NMF1.2.3. Tratamento Nacional1.2.4. Restrições quantitativas ao comércio1.2.5. Atuação das
Empresas Comerciais Estatais (State Trading Enterprises – STEs) no comércio1.2.6. Exceções
Gerais1.2.7. ECT1.3. Acesso a mercados1.3.1. ECT1.4. Barreiras Técnicas1.4.1. PPMs1.4.2.
LabellingECT1.5. Comércio de Serviços Energéticos1.5.1. Transmissão e Transporte de
Energia1.5.2. Serviços relacionados ao setor de energia1.5.2.1. Energia Elétrica1.5.2.2.
Petróleo e Gás1.5.2.3. Carvão1.5.2.4. Energias Renováveis1.5.3. ECT2. TRÂNSITO DE
ENERGIA2.1. O Artigo V do GATT 942.2. Rodada Doha–Negociações sobre Facilitação de
Comércio2.3. ECT2.3.1. Protocolo sobre Trânsito3. SUBSÍDIOS3.1.1 Subsídios ao setor de
energia3.1.1. Dual Pricing3.1.2. Energias Renováveis3.1.2.1. Programas Feed-in Tariff–FIT3.2.
Os subsídios no AoA3.3. ECT4. ENERGIAS RENOVÁVEIS, MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO
CLIMA4.1. Barreiras ao comércio de bens e serviços ambientais4.1.1. Tarifas de emissão de
carbono4.1.2. Medida Fronteiriça de Ajuste Tarifário (Border Tax Adjustment – BTA)4.2.
Propostas da Rodada Doha4.3. ECT4.4. UNFCCC e o Protocolo de Quioto5. INVESTIMENTOS
NO SETOR DE ENERGIA5.1. Definições5.2. ECT5.2.1. Os princípios da regulação
internacional de investimentos no ECT5.2.1.1. Não discriminação5.2.1.2. Tratamento
Nacional5.2.1.3. NMF5.2.1.4. Tratamento justo e equitativo5.2.1.5. Expropriação5.2.1.6.
Compensação5.2.1.7. Movimento de capitais5.2.2. A Arbitragem Investidor-Estado no ECT6.
SEGURANÇA ENERGÉTICA6.1.Características Gerais6.1.1 Conceito6.1.2. Garantia de
provisão6.1.3. Infraestrutura6.2. ECT1. PANORAMA GERAL DA REGULAÇÃO REGIONAL DE
ENERGIA2. UNIÃO EUROPEIA2.1. Perfil energético2.1.1. Produção de Energia2.1.2. Comércio
de Energia2.1.3. Consumo Final de Energia2.2. Integração2.3. Política Energética2.4. Mercado
energético europeu2.4.1. Separação da propriedade (Ownership Unbundling–OU)2.4.2.
Operador de rede independente (Independent System Operator–ISO)2.4.2. Operador
independente de sistemas de transmissão (ITO)2.4.4. Separação dos operadores de redes de



distribuição (DSOs)2.4.5. Acesso às redes de transporte2.5. Fontes Renováveis de Energia2.6.
Entidades Reguladoras Nacionais (National Regulatory Authorities – NRAs)2.7. Eficiência
energética2.8. Investimentos2.9. Iniciativas bilaterais e plurilaterais2.9.1. Comunidade
Energética2.9.2. Acordos ENTRE UE com a Rússia2.9.3. Transporte Interestatal de Petróleo e
Gás para a Europa (Interstate Oil and Gas Transport to Europe–INOGATE)3. NAFTA3.1. Perfil
energético3.1.1. Produção e Consumo Final de Energia no NAFTA3.1.2. Comércio e Consumo
Final de Energia3.2. Integração3.3. Regime Jurídico3.4. Investimentos e serviços3.4.1.
Investimentos3.4.2. Serviços3.5. Exceções3.6. Desdobramentos4. ÁFRICA4.1.1 Perfil
Energético4.1.1. Produção de Energia4.1.2. Reservas4.1.3. Comércio e Consumo Final de
Energia4.2. Integração de Energia Elétrica4.2.1. Programa para o Desenvolvimento da
Infraestrutura na África–PIDA4.2.2. Tratado de Abuja, RECs e Power Pools4.2.2.1. Comitê
Magrebino de Eletricidade (COMELEC)4.2.2.2. Câmara de Energia da África Ocidental
(WAPP)4.2.2.3. Câmara de Energia da África Central (CAPP)4.2.2.4. Câmara de Energia da
África Oriental (EAPP)4.2.2.5. Câmara de Energia da África Austral (SAPP)4.2.3. União dos
Produtores, Transportadores e Distribuidores de Eletricidade na África–UPDEA5. ÁSIA5.1. Perfil
Energético5.1.1 Produção de Energia5.1.2. Comércio de Energia5.1.3. Consumo Final de
Energia5.2. Iniciativas de Integração Energética5.2.1. Organização para a Cooperação de
Xangai – SCO5.2.2. Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico – APEC5.2.3. Associação de
Nações do Sudeste Asiático – ASEAN5.2.4. Integração do Mercado Energético da Ásia Oriental
– EMI5.2.5. Mercado Regional de Eletricidade Ásia Central – Ásia Austral (CASAREM)5.2.6.
Mercado Comum de Energia Elétrica da Comunidade dos Estados Independentes (CIS CEM)6.
AMÉRICA LATINA E CARIBE6.1. Perfil Energético: América Latina e Caribe6.1.1. Produção de
Energia6.1.2. Geração de Eletricidade6.1.3. Comércio de Energia6.1.4. Consumo Final de
Energia6.2. Iniciativas de Integração Continentais6.2.1. Associação Latino-Americana de
Integração–ALADI6.2.2. Organização Latino-Americana de Energia – OLADE6.2.3. Comissão
de Integração Energética Regional – CIER6.2.4. Associação Regional de Empresas de
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis na América Latina e no Caribe (ARPEL).6.3.
Integração Elétrica na América Central6.3.1. Mercado Elétrico Regional (MER)6.4. A Integração
na América do Sul6.4.1. União de Nações Sul-Americanas (UNASUL)6.4.1.1. Conselho
energético Sul-Americano6.4.1.2. Conselho de Infraestrutura e Planejamento
(COSIPLAN)6.4.2. Comunidade Andina de Nações (CAN)6.4.3. Mercado Comum do Sul
(MERCOSUL)6.4.3.1. Atividades do Subgrupo de Trabalho em Energia – SGT nº 096.4.3.2.
Fundo de Convergência Estrutural do MERCOSUL – FOCEM6.4.3.3. Acordo-Quadro de
Complementação Energética Regional6.4.3.4. Plano de Ação para os Biocombustíveis6.4.3.5.
Princípio da Liberdade de Trânsito6.4.4. Iniciativas bilaterais para a integração elétrica na
América do Sul6.4.4.1. Itaipu6.4.4.2. Yacyretá6.4.4.3. Salto Grande6.4.5. Iniciativas para os
setores de Gás Natural e Petróleo6.4.5.1. Acordo Urupabol6.4.5.2. Gasoduto Brasil-Bolívia
(Gasbol)6.4.5.3. Grande Gasoduto do Sul6.4.5.4. Argentina-Chile6.4.5.5. Oppegasur6.4.5.6.
Outros Gasodutos na América do Sul6.4.6. Integração Elétrica6.4.6.1. Brasil-Uruguai6.4.6.2.



Brasil–Peru6.4.6.3. Outras iniciativasSEÇÃO IIIABREVIATURASAAPAcordo de Alcance
ParcialAARAcordo de Alcance RegionalACEASEAN Center for Energy (Centro para Energia da
ASEAN)ACERAgência de Cooperação dos Reguladores de EnergiaAEAAgenda Estratégica
AndinaAECAfrican Economic Community (Comunidade Econômica
Africana)AERESAAssociation of Energy Regulators for Eastern and Southern Africa
(Associação de Reguladores de Energia para a África Oriental e Austral)AFDAgence Française
de Développement (Agência Francesa de Desenvolvimento)AfDBAfrican Development Bank
(Banco Africano de Desenvolvimento)AFRECAfrican Energy Commission (Comissão de
Energia Africana)AGNUAssembleia Geral das Nações UnidasAIEAAgência Internacional de
Energia AtômicaAIIAcordo Internacional de InvestimentoALADIAssociação Latino-Americana
de IntegraçãoAMUThe Arab Maghreb Union (União do Magrebe Árabe)ANDEAdministración
Nacional de Electricidad (Administração Nacional de Eletricidade)ANEELAgência Nacional de
Energia ElétricaANPAgência Nacional do Petróleo e BiocombustíveisAoAAgreement on
Agriculture (Acordo sobre Agricultura)APAECASEAN Plan of Action for Energy Cooperation
(Plano de Ação da ASEAN para a Cooperação Energética)APECAsia-Pacific Economic
Cooperation (CooperaçãoEconômica da Ásia e do Pacífico)APEDSMASEAN Protocol on
Enhanced Dispute Settlement Mechanism (Protocolo da ASEAN sobre um Melhor Mecanismo
de Solução de Controvérsias)APSAASEAN Petroleum Security Agreement (Acordo da ASEAN
sobre Segurança do Petróleo)ASCOPEASEAN Council on Petroleum (Conselho da ASEAN
sobre Petróleo)ASEANAssociation of Southeast Asian Nations(Associação de Nações do
Sudeste Asiático)AUAfrican Union (União Africana)AUCAfrican Union Commission (Comissão
da União Africana)BEFSCIBioenergy and Food Security Criteria and Indicators (Critérios e
Indicadores de Bioenergia e Segurança Alimentar)BIDBanco Interamericano de
DesenvolvimentoBNDESBanco Nacional do DesenvolvimentoBTABorder Tax Adjustments
(Medidas fronteiriças de ajuste tarifário)BTUBritish Thermal Unit (Unidade Térmica
Britânica)CAFCorporación Andina de Fomento (Corporação Andina de
Fomento)CAMMESACompañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Companhia
Administradora do Mercado Atacadista de Energia Elétrica)CANComunidade Andina de
NaçõesCAPPCentral Africa Power Pool (Câmara de Energia da África
Central)CASAREMCentral Asia–South Asia Regional Electricity Market (Mercado Regional de
Eletricidade Ásia Central – Ásia Austral)CCMComissão de Comércio do
MERCOSULCCTComitê de Coordenação TécnicaCDMERConselho Diretor para o Mercado
Elétrico RegionalCEACConselho de Eletrificação da América CentralCECAComunidade
Europeia do Carvão e do AçoCEEComunidade Econômica EuropeiaCEERCouncil of European
Energy Regulators (Conselho Europeu de Reguladores de Energia)CELComisión Ejecutiva
Hidroelétrica Del Rio Lempa (Comissão Executiva da Hidrelétrica do Rio
Lempa)CERMCoordinated Emergency Response Measures (Medidas Coordenadas de
Resposta a Emergências)CIERComissão de Integração Energética RegionalCIS CEMCommon
Electric Power Market of the Commonwealth of Independent States (Mercado Comum de



Energia Elétrica da Comunidade dos Estados Independentes)CMCConselho do Mercado
ComumCNEComissão Nacional de EnergiaCOFINSContribuição para o Financiamento da
Seguridade SocialCOMELECComité Maghrébin de L’Electricité (Comitê Magrebino de
Eletricidade)COMESACommon Market of Eastern and Southern Africa (Mercado Comum da
África Oriental e Austral)COSIPLANConselho de Infraestrutura e PlanejamentoCPCCentral
Product Classification (Lista de Classificação de Serviços da ONU)CRIEComissão Regional de
Interconexão ElétricaCSNUConselho de Segurança das Nações UnidasCUSFTACanada-
United States Free Trade Agreement (Acordo de Livre Comércio entre Canadá e EUA)DAMDay
Ahead Market (Mercado do Dia Posterior)DOEU.S. Department of Energy (Departamento de
Energia dos EUA)DSBDispute Settlement Body (Órgão de Solução de
Controvérsias)DSODistribution System Operators (Operador de Redes de
Distribuição)EAPPEastern Africa Power Pool (Câmara de Energia da África
Oriental)ECCASEconomic Community of Central African States (Comunidade Econômica dos
Estados da África Central)ECOWASEconomic Community of West African States (Comunidade
Econômica dos Estados da África Ocidental)ECTEnergy Charter Treaty (Tratado da Carta de
Energia)EGSEnvironmental Goods and Services (Bens e Serviços Ambientais)EIAUS Energy
Information Administration (Agência de Informação de Energia dos EUA)EMIEnergy Market
Integration in East Asia (Mercado Comum de Energia Elétrica da Comunidade dos Estados
Independentes)ENATRELEmpresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Empresa Nacional de
Transmissão Elétrica)EnCEnnergy Community (Comunidade Energética)ENEEEmpresa
Nacional de Energía EléctricaENTSOEuropean Network of Transmission System Operators
(Rede Europeia dos Operadores das Redes de Transporte de Gás e Eletricidade)EOREnte
Operador RegionalEPAEnvironmental Protection Agency(Agência de Proteção Ambiental -
EUA)EPPEnvironmentally Preferable Products (Produtos Ambientalmente
Preferíveis)EPREmpresa Proprietária RegionalERERAECOWAS Regional Electricity Regulatory
Authority (Autoridade Reguladora Regional de Eletricidade da ECOWAS)ERGEGEuropean
Regulator’s Group for Electricity and Gas (Grupo Europeu de Reguladores da Eletricidade e do
Gás)ESIEnergy Security Initiative (Iniciativa para a Segurança Energética)ETESAEmpresa de
Transmisión Eléctrica S.A (Empresa de Transmissão Elétrica SA)EURATOMComunidade
Europeia da Energia AtômicaEWGEnergy Working Group (Grupo de Trabalho sobre
Energia)FAOFood and Agriculture Organization(Organização das Nações Unidas para
Alimentação e Agricultura)FERCFederal Energy Regulatory Commission (Comissão Federal
Reguladora de Energia)FOCEMFundo para a Convergência Estrutural do
MERCOSULFONPLATAFundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Rio do
PrataGASBOLGasoduto Brasil-BolíviaGASENEGasoduto Sudeste-NordesteGATSGeneral
Agreement on Trade in Services(Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços)GATTGeneral
Agrrement on Trade and Tariffs(Acordo Geral sobre Comércio e Tarifas)GECOLGeneral
Electricity Company of Libya (Companhia Geral de Eletricidade da Líbia)GEEGases de Efeito
EstufaGMCGrupo Mercado ComumGPAGovernment Procurement Agreement(Acordo sobre



Compras Governamentais)GSAGas Supply Agreement (Acordo sobre o Fornecimento de
Gás)GTBGas TransbolivianoHLRCCHigh-Level Regulatory Cooperation Council (Conselho de
Alto Nível de Cooperação Regulatória)HSHarmonized System (Sistema
Harmonizado)ICEInstituto Costarricense de Electricidad (Instituto Costariquenho de
Eletricidade)ICSIDInternational Centre for Settlement of Investment Disputes (Centro
Internacional de Solução de Controvérsias Relativas a Investimento)ICTSDInternational Centre
for Trade and Sustainable Development (Centro Internacional para o Comércio e o
Desenvolvimento Sustentável)IEAInternational Energy Agency (Agência Internacional de
Energia)IECInternational Electrotechnical Comission (Comissão Eletrotécnica
Internacional)IEDInvestimento Estrangeiro DiretoIIRSAIniciativa de Integração da Infraestrutura
Regional Sul-AmericanaINDEInstituto Nacional de Electricidad (Instituto Nacional de
Eletricidade)INOGATEInterstate Oil and Gas Transport to Europe (Transporte Interestatal de
Petróleo e Gás para a Europa)IPIInternational Peace Institute (Instituto Internacional para a
Paz)ISOInternational Organization for Standardization (Organização Internacional para
Padronização)ISOIndependent System Operator (Operador de Rede
Independente)ITOIndependent Transmission System Operator(Operador Independente de
Sistemas de Transmissão)ITUInternational Telecommunication Union (União Internacional de
Comunicações)GNLGás Natural LiquefeitoLPALagos Plan of Action (Plano de Ação de
Lagos)MAIMultilateral Agreement on Investments (Acordo Multilateral sobre
Investimentos)MDLMecanismo de Desenvolvimento LimpoMERMercado de Eletricidade
RegionalMERCOSULMercado Comum do SulMMEMinistério de Minas e Energia do
BrasilNAEWGNorth American Energy Working Group (Grupo de Trabalho Norte Americano
sobre Energia)NAFTANorth American Free Trade Agreement (Tratado Americano de Livre
Comércio)NEEAPNational Energy Efficiency Action Plans (Planos de Ação Nacionais sobre
Eficiência Energética)NEPADNew Partnership for Africa’s Development(Nova Parceria para o
Desenvolvimento da África)NGMANegotiating Group on Market Access(Grupo Negociador
sobre Acesso a Mercados)NGTFNegotiating Group on Trade Facilitation(Grupo Negociador
sobre Facilitação ao Comércio)NMFCláusula da Nação Mais FavorecidaNPRNon-product-
related PPM (PPMs Não Relacionados ao Produto)NRANational Regulatory Authorities
(Entidades Reguladoras Nacionais)OAÓrgão de Apelação da OMCOAUOrganization of African
Unity (Organização para Unidade Africana)OECDOrganisation for Economic Co-operation and
Development (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico)OFIDOPEC
Fund for International Development (Fundo para o Desenvolvimento Internacional da
OPEP)OLADEOrganização Latino-Americana de EnergiaOMMOrganização Meteorológica
MundialOMSOrganização Mundial da SaúdeONEOffice National de l’Electricité du Maroc
(Instituto Nacional de Eletricidade do Marrocos)ONGOrganização Não-
GovernamentalONUOrganização das Nações UnidasOPAOntario Power Authority (Autoridade
de Eletricidade de Ontário)OPEPOrganização dos Países Exportadores de
PetróleoOPPEGASUROrganização de Países Produtores e Exportadores de Gás da América



do SulOSCEOrganização para a Segurança e Cooperação na EuropaOUOwnership
Unbundling (Separação da Propriedade)PEMEXPetróleos MexicanosPIDAProgramme for
Infrastructure Development in Africa(Programa para o Desenvolvimento da Infraestrutura na
África)PIS/PASEPPrograma de Integração Social e Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor PúblicoPlano SETPlano Estratégico para as Tecnologias EnergéticasPPMsProcess
and Production Methods(Processos e Métodos de Produção)PSNRPrinciple of Permanent
Sovereignity over Natural Resources(Princípio da Soberania sobre Recursos Naturais)RCLE –
UERegime de Comércio de Licenças de Emissão da UEREACHRegistration, Evaluation,
Authorisation and Restrictionof Chemicals (Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de
Produtos Químicos)RECRegional Economic Communities(Comunidades Econômicas
Regionais)REEEPRenewable Energy and Energy Efficiency Partnership (Parceria para Energia
Renovável e Eficiência Energética)REIORegional Economic Integration Organisation
(Organizações Regionais de Integração Econômica)REMITRegulation on Transparency and
Integrity in the Energy Market (Regulamento relativo à integridade e à transparência nos
mercados atacadistas de venda de energia)RERARegional Electricity Regulators Association of
Southern Africa (Associação Regional dos Reguladores de Energia Elétrica da África
Austral)RFS2Renewable Fuel Standard Program for 2010 and Beyond (Programa Padrão para
Combustíveis Renováveis para 2010 e Anos Seguintes)RMERRegulamento do Mercado
Elétrico RegionalSADCSouthern African Development Community (Comunidade
deDesenvolvimento da África Austral)SAPPSouthern Africa Power Pool (Câmara de Energia da
África Austral)SCMAgreement on Subsidies and Countervailing Measures (Acordo sobre
Subsídios e Medidas Compensatórias)SCOShanghai Cooperation Organization (Organização
para a Cooperação de Xangai)SESubestaçãoSIEPACSistema de Interconexão Elétrica da
América CentralSINSistema Integrado NacionalSOEState Owned Enterprise (Empresas
Estatais)SOMELECSociété Mauritanienne d’Electricité (Sociedade Mauritana de
Eletricidade)SONELGAZSocièté Nationale de l’Electricité et du Gaz (Sociedade Nacional da
Eletricidade e do Gás)SPPSecurity and Prosperity Partnership of North America (Aliança para
Segurança e Prosperidade da América do Norte)SPSAgreement on the Application of Sanitary
and Phytosanitary Measures (Acordo sobre Barreiras Sanitárias e Fitosanitárias)SSOStorage
System Operator (Operador de Redes de Armazenamento)STEState Trading Enterprises
(Empresas Comerciais Estatais)STEGSociété Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (Sociedade
Tunisiana da Eletricidade e do Gás)STEMShort Term Energy Market (Mercado de Energia a
Curto Prazo)TBGTransportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A.TBITratado Bilateral de
InvestimentoTBTAgreement on Technical Barriers to Trade (Acordo sobre Barreiras
Técnicas)TESTratado Energético Sul-AmericanoTFUETratado sobre o Funcionamento da União
EuropeiaTNPTratado de Não Proliferação de Armas NuclearesToeTons of Oil Equivalent
(Tonelada Equivalente de Petróleo)TPRTrade Policy Review (Revisão de Política
Comercial)TRIMSAgreement on Trade-Related Investment Measures(Acordo sobre Medidas de
Investimento relacionadas ao Comércio)TRIPSTrade-Related Aspects of Intellectual Property



Rights (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionadas ao
Comércio)TSOTransmission System Operators(Operadores das redes de
Transporte)UNASULUnião das Nações Sul-AmericanasUNCITRALUnited Nations Commission
on International Trade Law (Comissão das Nações Unidas sobre o Direito Mercantil
Internacional) UNEPUnited Nations Environment Programme (Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente)UNFCCCUnited Nations Framework Convention on Climate
Change(Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima)UNIDOUnited
Nations Industrial Development Organization (Organização das Nações Unidas para o
Desenvolvimento Industrial)UPDEAUnion of Producers, Transporters and Distributors of Electric
Power in Africa (União dos Produtores, Transportadores e Distribuidores de Energia Elétrica na
África)UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (Administração
Nacional de Usinas e Transmissões Elétricas)W/120Lista de Classificação Setorial de Serviços
da OMCWAPPWestern Africa Power Pool (Câmara de Energia da África Ocidental)WCEDWorld
Commission on Environment and Development (Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento)WTO/ OMCWorld Trade Organization (Organização Mundial do
Comércio)YPFBYacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (Jazidas Petrolíferas Fiscais
Bolivianas)SímboloTextoFatorVVolt-WWatt-WhWatt.hora-Ttera1000000000000
(1012)Ggiga1000000000 (109)Mmega1000000 (106)kkilo1000 (10³)A REGULAÇÃO DO
COMÉRCIOINTERNACIONAL DE ENERGIACombustíveis e Energia ElétricaSumário
ExecutivoINTRODUÇÃOO presente Sumário Executivo traz as conclusões gerais do estudo
“Regulação do Comércio Internacional de Energia”, o qual apresenta o Multissistema de
Regulação do Comércio Global e do Investimento na área de Energia, especificamente dos
setores de combustíveis e energia elétrica.Os quadros regulatórios existentes tanto no sistema
multilateral quanto nos sistemas regionais foram analisados a partir da identificação dos
grandes temas relacionados ao comércio internacional de energia. Ambos os sistemas criam
uma complexa estrutura de regras que podem oferecer soluções construtivas para as questões
relativas à escassez de energia e aos altos custos de operação, bem como um mecanismo para
a solução de conflitos.No âmbito multilateral, optou-se pela análise baseada em questões e
desafios apresentados pelas regras do comércio internacional de energia. No regional, buscou-
se apresentar as soluções encontradas nos acordos regionais que supram deficiências e
lacunas da regulação multilateral.Cabe apontar que o estudo foi focado na análise das regras
que regem o comércio internacional de energia. Desse modo, descartou-se a análise de
instrumentos de soft law, que constituem apenas declarações de princípios e intenções e cujo
cumprimento não é obrigatório. Também não foram analisadas outras iniciativas internacionais
que, apesar de afetarem o setor de energia, não se relacionam ao comércio internacional de
bens e serviços energéticos.Seção IA REGULAÇÃO MULTILATERAL DE ENERGIA1. O
COMÉRCIO DE BENS E SERVIÇOS DE ENERGIAEm razão das diferenças na disponibilidade
de recursos naturais em cada país e região do planeta, o comércio torna-se elemento
fundamental para permitir o acesso à energia, tanto no que diz respeito ao comércio de



combustíveis e energia elétrica quanto à compra e venda de equipamentos relacionados ao
setor.O comércio internacional de energia tem-se tornado cada vez mais relevante na pauta
exportadora e importadora de diversos países, ultrapassando o comércio tradicional e
apresentando diversificação entre os vários bens energéticos.A produção de bens energéticos
não é mais pautada exclusivamente pela demanda interna, o comércio internacional tornou-se
ferramenta importante para suprir a demanda energética dos países.Como exemplo da
importância da regulação do comércio internacional de energia, os mapas a seguir apresentam,
em primeiro lugar, os fluxos mundiais de comércio de petróleo, relevante produto de exportação
que abrange todas as regiões do mundo, e, em segundo lugar, os fluxos mundiais de comércio
de gás natural. É importante ressaltar que o comércio de gás natural dava-se, no início, apenas
em âmbito regional. Somente após o desenvolvimento da tecnologia que permitiu o transporte
de gás natural liquefeito (GNL), o comércio de gás atingiu um alcance global.O comércio de
energia elétrica, por sua vez, depende de linhas de transmissão, fato que, não raro, limita sua
comercialização ao âmbito regional. Um progressivo aumento dos projetos de integração
regional da infraestrutura de energia elétrica é observado, visando garantir a segurança
energética, o melhor aproveitamento dos recursos e a consequente redução de custos.Apesar
de se mostrar vantajoso, o comércio de energia pode trazer dependência externa de produtos
energéticos e insegurança aos países importadores, pois a interrupção do abastecimento
ocasionaria enormes prejuízos aos países dependentes. Assim, faz-se necessário um quadro
regulatório internacional que traga maior previsibilidade ao comércio de energia, buscando
oferecer garantias aos países importadores e consequente redução dos custos de
transação.As fontes multilaterais de regulação do Comércio de EnergiaO comércio de energia é
tratado de forma especial devido a sua importância estratégica e geopolítica. Houve, por muito
tempo, uma percepção comum de que as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC)
não seriam aplicáveis ao comércio de energia. Apesar desta percepção, observou-se que seu
arcabouço jurídico se aplica a grande parte dos desafios por ele apresentados.Visando
especificamente ao comércio de energia, existe, no cenário internacional, uma segunda fonte
da regulação multilateral de comércio relevante: o Tratado da Carta de Energia (Energy Charter
Treaty–ECT). Trata-se de uma iniciativa europeia aberta a quaisquer Partes interessadas.
Fortemente inspirado nas regras da OMC em relação à regulação do comércio, o ECT inova ao
estabelecer uma regulação específica para o setor de energia, em temas como investimento e
transporte.A Regulação sobre o Comércio de BensO Acordo Geral sobre Comércio e Tarifas
(General Agreement on Trade and Tariffs – GATT) de 19941,2,3, Acordo base da OMC,
apresenta os princípios que regem a regulação do comércio internacional. O princípio mais
importante é o da não discriminação, e o GATT 94 refere-se ao tema por meio de dois outros
princípios dele decorrentes: (i) Princípio da Nação Mais Favorecida (NMF); e (ii) Princípio de
Tratamento Nacional.O Princípio NMF, previsto no Artigo I do GATT 94, proíbe a discriminação
entre parceiros comerciais, impondo a todos os Membros da OMC que o resultado das
negociações entre duas Partes deverão ser imediata e incondicionalmente estendidos aos



produtos similares provenientes dos demais Estados Membros da OMC. No que diz respeito
aos países produtores de energia, a aplicação desse Artigo impõe que os produtos e materiais
energéticos similares não sofram qualquer tipo de discriminação com base em sua origem
(quando se tratar de produtos e/ou materiais importados) ou destino (quando se tratar de
produtos e/ou materiais exportados), estabelecendo a simetria entre os membros.O Princípio
do Tratamento Nacional proíbe a ocorrência de discriminação fiscal e regulatória entre produtos
importados e seus similares de origem nacional (Artigo III, GATT 94). Uma vez que o
Tratamento Nacional se dá apenas entre produtos similares, é admissível que seja concedido
tratamento diferenciado a produtos e materiais energéticos importados e nacionais. Além disso,
a aplicação deste princípio não exclui a possibilidade de aplicação de tarifas internas
relacionadas ao transporte destes produtos, desde que sejam baseadas exclusivamente na
operação econômica e não em sua nacionalidade. No contexto do setor energético, isso
significa, por exemplo, que é possível que tarifas diferentes sejam aplicadas em relação a
produtos similares devido à distância e à quantidade de dutos utilizados para o seu
transporte.Outro princípio que merece destaque é o da proibição de restrições quantitativas ao
comércio. Este se refere aos instrumentos que limitam o valor ou o volume de importação de
determinado produto ou que indiquem a quantidade que cada país pode importar
individualmente, como, por exemplo, quotas de importação e restrições voluntárias à
exportação, entre outros. O Artigo XI do GATT 94 visa à eliminação geral das restrições
quantitativas ao comércio de bens, coibindo tanto a proibição de importações e exportações
quanto a imposição de restrições quantitativas aplicadas de maneira impeditiva ao fluxo
comercial. Tarifas, em geral, são permitidas, porque são consideradas proibitivas apenas
quando apresentam nível tão alto que impeçam a ocorrência de qualquer tipo de exportação e/
ou importação, com efeitos semelhantes àqueles causados por medidas que limitem
exportações e/ou importações.No que diz respeito às restrições aplicadas ao setor energético,
pode-se afirmar que aquelas relacionadas à exportação de produtos energéticos são mais
frequentes que as restrições à sua importação. Isso porque as nações importadoras de energia
apresentam tendência a manter baixas as barreiras de importação para esse setor com o
objetivo de assegurar seu abastecimento energético; enquanto nações exportadoras de
produtos energéticos tendem a restringir a exportação por meio de medidas fiscais e não fiscais
como forma de aumentar seus rendimentos e, indiretamente, favorecer a indústria
doméstica4.Devem-se ressaltar também as exceções gerais previstas no Artigo XX do GATT
94. Este dispositivo refere-se a situações em que os Membros podem justificar, legalmente, a
introdução de medidas destinadas a priorizar políticas públicas consideradas incompatíveis
com as regras da OMC. Caso essas situações sejam verificadas, há a possibilidade de um
Membro afastar a aplicação dos princípios de NMF e Tratamento Nacional e das condições de
similaridade, restrições quantitativas ao comércio e redução tarifária, desde que os dois
requisitos a seguir sejam empregados simultaneamente: (i) atender a condição contida em uma
das alíneas do Artigo XX; e (ii) não constituir meio de discriminação arbitrário ou injustificado



entre países com as mesmas condições, nem restrição disfarçada ao comércio internacional,
conforme parágrafo introdutório do mesmo Artigo. Para o setor de energia, os dispositivos mais
adequados para justificar a adoção de medidas restritivas à exportação de produtos
energéticos estão contidos nas alíneas (b), (g), (h), (i) e (j) do Artigo XX5.Acesso a
MercadosDentre os temas que merecem maior destaque, as problemáticas relativas ao acesso
a mercados e à adoção de barreiras técnicas ao comércio de bens e serviços energéticos
devem ser estudadas com maior atenção.A tarifação de produtos energéticos reflete,
sobretudo, os objetivos de política energética de cada Estado. Esses objetivos geralmente se
sobrepõem aos de política comercial, uma vez que os primeiros visam garantir o fornecimento
de energia a nível nacional. É importante ressaltar que, por ser interessante para os Estados
importadores a manutenção de produtos e materiais energéticos a preços baixos para
assegurar o suprimento da demanda interna, as tarifas aplicadas à importação de energia são
geralmente baixas, até mesmo em setores cujas tarifas geralmente não são consolidadas,
como, por exemplo, o setor de energia elétrica.Tarifas à ExportaçãoA imposição de tarifas à
exportação, por sua vez, apresenta lógica diversa da aplicada às tarifas de importação. As
tarifas de exportação não são proibidas pela OMC nem contam com um nível máximo tarifário
negociado, como geralmente ocorre com as tarifas de importação. Essas tarifas, além de
representarem uma fonte importante de renda para os Estados exportadores, também possuem
o efeito de aumentar o custo dos produtos exportados, o que resulta em menores volumes de
exportação e reflete a tendência de conservação dos recursos naturais esgotáveis desses
Estados.Levando em consideração que a ausência de consolidação de tarifas de exportação
poderia causar distorções ao comércio internacional, o tema passou a ser levado em conta na
adesão de novos Membros à Organização, como no caso da Rússia e da China.Para que novos
Membros sejam admitidos, todos os Membros da OMC devem concordar com os termos de
sua acessão. Como a acessão de novos Membros é realizada por meio de negociação direta
com os demais Membros da OMC, é possível incluir, nos protocolos de acessão, obrigações
em matérias que ultrapassam o escopo regulatório da Organização, que podem ser
classificadas como obrigações OMC plus. Entretanto, estes dispositivos vinculam unicamente
os países que acederam à Organização por meio de seus respectivos protocolos, não
aplicáveis aos demais Membros.Em seu protocolo de acessão, a Rússia consolidou tarifas de
exportação para cerca de 700 linhas tarifárias, incluindo combustíveis minerais. A China, da
mesma forma, assumiu compromissos voltados à eliminação de todas as tarifas e cobranças
relacionadas à exportação, com algumas exceções.Produtos AgrícolasA abertura de mercados
para produtos agrícolas é um tema sensível e de difícil negociação no âmbito multilateral. Por
um lado, se analisada a perspectiva dos países importadores, é latente a preocupação com a
estabilidade dos setores rurais da economia, em especial do pequeno agricultor e da
agricultura familiar, que precisariam ser protegidos da competição internacional. Os países
exportadores, por outro lado, argumentam que é possível o fornecimento regular de alimentos a
preços mais competitivos e que o estímulo à produção doméstica, por vezes ineficiente, não



seria uma base sólida para se alcançar o desenvolvimento.Devido à sensibilidade do setor, a
OMC prevê tratamento especial para produtos agrícolas. O Acordo sobre Agricultura
(Agreement on Agriculture - AoA) também se estende ao setor de energia e traz regras mais
flexíveis que as aplicáveis a produtos não agrícolas.Os bens regulados pelo AoA estão listados
no Anexo I do Acordo, em conformidade com o Sistema Harmonizado (Harmonized System –
HS; Capítulos 1 a 24)6. Até 2005, etanol e biodiesel eram tratados como produtos agrícolas, e
ambos estavam sujeitos à regulação do AoA. Entretanto, a partir de 2005, o biodiesel passou a
ser classificado, no HS, como produto não agrícola (Capítulo 38, referente a produtos das
indústrias químicas e conexas), enquanto o etanol permaneceu classificado como produto
agrícola (Capítulo 22).Essa diferença na classificação resulta em dois produtos com destinação
semelhante recebendo tratamentos distintos. Isso porque as negociações para redução de
tarifas de produtos agrícolas e não agrícolas ocorreram em ritmos diferentes na OMC,
resultando em médias de tarifas consolidadas mais altas para produtos agrícolas. De modo
geral, estes produtos estão sujeitos a maiores taxas e podem receber mais subsídios que
produtos industrializados7. Assim, o biodiesel seria favorecido ao enfrentar tarifas mais baixas
quando exportado, enquanto o etanol estaria sujeito a tarifas mais altas e às disposições
específicas do AoA sobre subsídios.Barreiras TécnicasBarreiras técnicas, de acordo com a
definição da OMC, são aquelas derivadas da utilização de normas ou regulamentos técnicos
não transparentes ou não embasados em normas internacionalmente aceitas ou, ainda,
decorrentes da adoção de procedimentos de avaliação de conformidade não transparentes e/
ou demasiadamente dispendiosos, bem como de inspeções excessivamente rigorosas.O
Acordo sobre Barreiras Técnicas (Technical Barriers to Trade - TBT) foi adotado, no âmbito da
OMC, com o objetivo de regular o tema, de auxiliar os Membros a identificar a melhor forma
para a aplicação de normas e regulamentos técnicos, e de evitar que procedimentos sejam
adotados de forma a restringir desnecessariamente o comércio internacional. As regras do TBT
aplicam-se tanto ao produto quanto a seus respectivos processos e métodos de produção
(Process and Production Methods – PPMs), buscando evitar a imposição de barreiras técnicas
desnecessárias ou discriminatórias baseadas na maneira pela qual um bem é produzido.O TBT
aplica-se também à imposição de rótulos e etiquetas (labels), que visam garantir ao consumidor
maiores informações sobre os produtos comercializados, podendo influenciar suas preferências
e, assim, modificar as condições de concorrência no mercado. No setor de energia, têm sido
comum a utilização de selos referentes à eficiência energética de alguns produtos, chamados
de ecolabels.Os Membros da OMC concordam, em geral, que a utilização de labels, quando
voluntária, é meio isonômico, transparente e legal de diferenciação do produto. Entretanto,
conforme preâmbulo do Acordo TBT, a rotulagem não pode ser subterfúgio para criar
obstáculos desnecessários ao comércio internacional. Desse modo, é importante o
acompanhamento dos ecolabels criados que afetem o setor de energia, de maneira a identificar
eventuais rótulos que possam constituir barreiras injustificadas ao comércio internacional.De
modo geral, a adoção de barreiras técnicas relacionadas ao comércio no setor energético e a



proliferação de medidas adotadas nas circunstâncias de exceção do TBT e em consonância
com as exceções previstas no Artigo XX do GATT 94 representam uma fonte de incertezas para
a comunidade internacional. Tais regras podem afetar, ainda que indiretamente, a produção, o
armazenamento, o transporte e a comercialização de bens e serviços energéticos,
principalmente por meio de medidas que visam garantir a segurança energética e proteger a
saúde humana e o meio ambiente. Além disso, exigências técnicas, sejam elas voluntárias ou
obrigatórias, podem ser utilizadas como formas dissimuladas de proteção de mercados
nacionais, revelando-se importante fator limitador à livre circulação de mercadorias e serviços.A
fim de evitar a multiplicação de regulações técnicas que utilizam bases científicas distintas e
dificultam o fluxo de comércio, o TBT incentiva a utilização de padrões internacionais como
fundamento para as normas e regulamentos técnicos aplicados pelos Membros. No entanto,
caso esses padrões não alcancem o nível apropriado de proteção que o Membro da OMC
determina ser necessário para atingir o objetivo legítimo que pretende alcançar (como proteção
da saúde humana ou segurança nacional), é permitido que o Membro estabeleça norma ou
regulamento técnico que vá além da padronização estabelecida internacionalmente. Nesse
sentido, discutem-se os impactos que podem ser causados pela implantação de normas e
regulamentos técnicos que excedem os padrões estabelecidos internacionalmente, visto que a
adaptação às regras instituídas pode ser altamente custosa e pode influenciar mudanças nas
regulamentações de admissão de substâncias químicas também em outros Estados.ECTO
ECT aplica todas as regras da OMC, à exceção daquelas listadas em seu Anexo W.No âmbito
do ECT, as Partes Contratantes obrigaram-se a promover o acesso a mercados internacionais
em termos comerciais ao mesmo tempo em que se comprometeram a desenvolver um
mercado competitivo para produtos e materiais energéticos. As Partes Contratantes do ECT
devem fornecer ao Secretariado8 uma lista com as tarifas e os encargos aplicados à
importação e exportação de materiais e produtos energéticos no momento de sua acessão,
bem como devem notificar quaisquer mudanças ocorridas nas tarifas e encargos. As Partes do
ECT que também sejam Membros da OMC deverão obrigatoriamente aplicar tarifas relativas
aos produtos energéticos até o limite consolidado em suas listas na OMC. O ECT prevê uma
cláusula de melhores esforços, não obrigatória, segundo a qual as Partes Contratantes deverão
respeitar suas tarifas consolidadas na OMC também em relação aos Estados não Membros da
Organização. As Partes que não forem Membros da OMC deverão limitar suas tarifas ao nível
aplicado quando de sua entrada no ECT ou de sua última notificação.As seguintes categorias
de regras da OMC estão listadas no Anexo W como não aplicáveis às Partes Contratantes do
ECT: (i) dispositivos institucionais; (ii) disposições finais, incluindo aquelas relativas à entrada
em vigor, acessão e retirada de Membros; (iii) dispositivos relacionados à solução de
controvérsias; (iv) todos os dispositivos relativos a compromissos tarifários e a negociações
tarifárias, pois, sob o ECT, aplica-se somente um regime de soft law em relação a tarifas de
importação; (v) todos os dispositivos que garantam tratamento especial e diferenciado em
relação aos países em desenvolvimento, à exceção daquelas relacionadas ao Sistema Geral de



Preferências9; (vi) o AoA e o Acordo sobre a Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias
(Sanitary and Phytosanitary Measures Agreement – SPS), pois seu conteúdo está fora do
escopo do ECT; e (vii) o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (General Agreement on
Trade in Services – GATS) e o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade
Intelectual relacionados ao Comércio (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual
Property Rights - TRIPS). Também não são aplicáveis às Partes Contratantes do ECT as regras
contidas nos Acordos Plurilaterais da OMC.A Regulação sobre o Comércio de Serviços
EnergéticosO comércio internacional de serviços energéticos, essencial para a garantia de
segurança energética nacional, também pode estar sujeito a restrições similares àquelas
encontradas em outros setores de serviços, como: barreiras relativas às restrições a
investimentos estrangeiros; a existência de direitos exclusivos e monopólios; tratamento tarifário
discriminatório em relação a prestadores de serviços estrangeiros; tratamento tributário etc. No
setor energético, tais restrições podem resultar na limitação do acesso a redes de transporte e
linhas de transmissão de energia, dos direitos de trânsito e na imposição de tarifas de
transmissão e transporte não justificadas, entre outras medidas restritivas ao livre comércio.O
GATS foi concebido com o objetivo de assegurar e aumentar a transparência e a previsibilidade
das regras e regulamentações relevantes para o setor de serviços, ao mesmo tempo em que
visava à promoção da liberalização do setor por meio de sucessivas rodadas de negociação
entre os Membros da OMC.A liberalização de serviços no GATS ocorre de maneira progressiva,
exclusivamente por meio de uma lista positiva de compromissos. Em outras palavras, os países
colocam em sua lista de compromissos apenas os setores que estarão submetidos à
liberalização comercial, sendo que os setores que não estiverem presentes não serão
abrangidos por quaisquer acordos que venham a ser assumidos por eles. O comércio de
serviços energéticos, entretanto, não é objeto de um número expressivo de compromissos por
parte dos Membros da OMC.Com o objetivo de aumentar o número de compromissos
relacionados a serviços energéticos, alguns Membros da OMC propuseram a criação de um
Reference Paper para o setor. Esse conjunto de princípios regulatórios seria vinculativo
somente aos Membros que se comprometessem em relação ao documento, que incluiria um
quadro regulatório destinado a assegurar a transparência na adoção e implementação de
regras, regulações e padrões técnicos, o acesso não discriminatório de terceiros a redes de
transporte e outras infraestruturas essenciais ao comércio de serviços energéticos, o
estabelecimento de reguladores independentes de fornecedores, a disponibilização de
informações de maneira não discriminatória e oportuna sobre dados relevantes ao transporte e
transmissão de energia, e requisitos que impediriam a adoção de práticas anticoncorrenciais no
comércio de serviços energéticos. A proposta, entretanto, ainda se encontra em fase de
negociação.As obrigações constantes do GATS podem ser classificadas em dois grandes
grupos: (i) as obrigações gerais, que se aplicam direta e automaticamente a todos os Membros
e setores de serviços (obrigações de NMF e transparência); e (ii) as obrigações aplicáveis
apenas aos setores expressamente designados nas listas de compromissos individuais de



cada Membro (obrigações de acesso a mercados e Tratamento Nacional).Para o comércio de
serviços, a OMC utiliza a Lista de Classificação Setorial de Serviços (W/120)10, que consiste
em uma lista com 12 setores e 150 subsetores, baseada na Lista de Classificação de Serviços
da ONU (Central Product Classification - CPC)11, cujo propósito é servir como instrumento de
referência aos Membros e conferir homogeneidade aos compromissos setoriais assumidos12.
No entanto, nenhum dos instrumentos supracitados apresenta um capítulo exclusivo para a
classificação de serviços energéticos, e apenas três subsetores da CPC e da W/120 referem-se
explicitamente à energia: (i) mineração [W/120(1.F.h), CPC (883+5115)]; (ii) distribuição de
energia [W/120(1.F.j), CPC (887)]; e (iii) transporte de combustíveis [W/120(11.G.a); CPC
(7131)].Além dos serviços inerentes ao setor energético, há também uma ampla gama de
serviços relacionados ao setor (energy-related services) que pode ser encontrada em outros
subsetores das Classificações W/120 e CPC, como os referentes a serviços comerciais,
ambientais, financeiros, de engenharia, construção, consultoria em gestão, distribuição e
transporte.Apesar de abranger grande parte dos serviços relevantes para a cadeia de produção
de energia, alguns serviços energéticos ainda não se enquadram em nenhuma das categorias
existentes nas listas de classificação W/120 e CPC, como, por exemplo, o comércio atacadista
de eletricidade, o comércio varejista de serviços relacionados a eletricidade e os serviços
relacionados à medição e ao faturamento de energia.Considerando que o setor de energia
consiste em uma cadeia de atividades inter-relacionadas, alguns problemas práticos decorrem
da fragmentação e classificação não exaustiva do setor de serviços energéticos. Por exemplo,
um fornecedor de serviços energéticos pode necessitar de acesso a mercados em diversos
setores para prestar seu serviço de maneira adequada. Uma vez que esses serviços estão
dispersos nos sistemas de classificação em vigor, as reais condições de acesso a
determinados mercados podem ser incertas, criando imprevisibilidade em relação à
possibilidade de prestar os serviços de energia de modo eficiente13. Diante desse quadro de
serviços vinculados, há a necessidade de revisão e atualização da Lista W/120 em relação à
evolução do mercado.2. TRÂNSITO E TRANSPORTE DE ENERGIAO trânsito de energia
muitas vezes se dá por dutos e linhas de transmissão de energia elétrica, que se estendem por
milhares de quilômetros e podem cruzar uma série de países, em um processo que envolve
atores de diferentes nacionalidades. Torna-se necessária, portanto, a regulação do tema em
nível multilateral, para que investimentos e operações comerciais transcorram sem a incidência
de incertezas e riscos aos agentes envolvidos.Os Acordos da OMC aplicam-se a todas as
formas de comércio de bens e serviços. Assim, apesar de não tratar o setor de energia de
modo diferenciado, o Artigo V do GATT 94, que regula o trânsito de todos os bens abrangidos
pelo sistema multilateral da OMC, também se aplica ao trânsito de bens energéticos. No
entanto, por se tratar de um setor com características próprias que o diferenciam do comércio
geral de bens, as normas contidas no Artigo V regulam o setor energético de maneira
insuficiente, deixando lacunas importantes para a continuidade do trânsito de energia como,
por exemplo, a indefinição sobre a conveniência das rotas de trânsito energético escolhidas



pelos atores internacionais, sobre as limitações aplicáveis à liberdade de trânsito e sobre a
definição de capacidade disponível para o trânsito de energia. O tema tem sido incluído nos
acordos de acessão de novos membros à OMC, oferecendo uma boa oportunidade para que
os dispositivos do Artigo V sejam esclarecidos e fortalecidos, principalmente ao consolidar a
normatização do setor e incluir expressamente o trânsito de bens realizado por estruturas fixas,
ao incentivar o aumento da transparência e da coordenação de formalidades e requerimentos
legais e ao limitar a aplicação de tarifas restritivas ao trânsito de bens.Um dos temas que
integram a agenda de negociações da Rodada Doha, é a facilitação do comércio, que têm
como objetivo a revisão, o aperfeiçoamento e o esclarecimento dos Artigos V, VIII e X do GATT
94, abordando possíveis alterações no quadro normativo sobre transporte de energia. A versão
em negociação, além de reafirmar princípios de não discriminação (NMF e Tratamento
Nacional) e transparência já contidos no Artigo V do GATT 94, inova ao fazer menção expressa
aos bens transportados por infraestrutura fixa, como tubulações e linhas de transmissão de
eletricidade. Dessa forma, incluiria, de maneira inequívoca, o trânsito de bens energéticos no
GATT 94. O Artigo 11 proposto na atual versão também submete as empresas estatais (State
Owned Enterprise – SOE) às provisões contidas na minuta do Acordo.O ECT, por sua vez,
refere-se expressamente ao transporte de produtos energéticos e de equipamentos
relacionados ao comércio de energia. Apesar de conter regras destinadas a regular o fluxo de
trânsito energético de maneira mais incisiva que as regras observadas no âmbito da OMC,
ainda é latente a necessidade de regular a atividade de maneira mais aprofundada. Para tanto,
as Partes Contratantes do ECT iniciaram a negociação de um Protocolo sobre Trânsito. Apesar
de as negociações encontrarem-se suspensas, o Protocolo inova ao propor a criação de
normas relativas à diminuição dos riscos relacionados ao trânsito de bens energéticos, ao
recomendar melhores termos para o financiamento de projetos para a produção e transporte de
recursos energéticos e ao aumentar a segurança energética referente às etapas da cadeia
produtiva de energia (produção, fornecimento, demanda e infraestrutura). Além disso, as partes
do ECT desenvolveram, paralelamente à negociação do referido Protocolo, modelos não
vinculantes relacionados ao trânsito de energia, que recomendam a adoção de diversas
medidas de forma a harmonizar as regras aplicáveis às operações de trânsito e de transporte
de energia.3. SUBSÍDIOSO Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias (Agreement
on Subsidies and Countervailing Measures – SCM) da OMC considera que subsídios podem
ser entendidos como a concessão de um benefício baseada em duas hipóteses: (i) existência,
no país exportador, de alguma forma de sustentação de renda ou de preços que possa
contribuir, direta ou indiretamente, para aumentar as exportações ou reduzir as importações de
qualquer produto; ou (ii) existência de contribuição financeira concedida por um governo ou
órgão público no território de um Membro, sendo que esta pode ser realizada por meio de
empréstimos, doações, financiamentos, incentivos tributários, fornecimento de bens ou
serviços além daqueles destinados à infraestrutura, entre outros (Artigo 1, SCM).Apesar de o
termo subsídio ser definido de forma abrangente, cobrindo uma ampla lista de suportes



governamentais, é importante notar que nem todos os subsídios podem ser objeto de
questionamentos no âmbito da OMC. Para tanto, ele deve cumprir o critério da
especificidade.Um subsídio é considerado específico quando a autoridade outorgante, ou a
legislação vigente, explicitamente limitar seu acesso a apenas uma empresa ou a um grupo de
empresas, ou quando o subsídio for delimitado regionalmente ou setorialmente (Artigo 2,
SCM)14.Para o SCM, os subsídios distinguem-se entre proibidos, acionáveis e não
acionáveis.Os subsídios proibidos são sempre considerados específicos, e geralmente se
apresentam de duas formas: (i) subsídios às exportações; e (ii) subsídios vinculados ao uso de
produtos nacionais – conteúdo local (Artigo 3, SCM).Os subsídios acionáveis são aqueles
específicos cuja aplicação causa efeitos adversos15 aos interesses de outros Membros (Artigo
5, SCM). Nesse caso, se esses efeitos forem comprovados pelo Membro(s) reclamante(s), o
Membro reclamado deverá excluir os efeitos negativos advindos da medida adotada ou retirar o
subsídio.A categoria de subsídios não acionáveis era dividida entre subsídios não específicos e
subsídios específicos que preenchessem as condições previstas no Artigo 8.2(a)(b)(c)16. No
entanto, essa categoria tinha validade prevista até o ano 2000, quando deveria ser revista pelos
Membros da OMC. Os Membros não chegaram a uma conclusão em relação à renovação ou
alteração dos subsídios não acionáveis e, dessa forma, seus efeitos expiraram.A questão dos
subsídios no setor energético tem sido objeto de discussão no plano internacional. A
justificativa geralmente utilizada para subsidiar o setor de energia é a de que os países buscam
ampliar suas fontes de abastecimento de energia, visto que o maior acesso e consumo de
energia está intimamente ligado ao crescimento econômico e à melhoria das condições sociais
e econômicas da população.Os subsídios à energia podem visar reduzir os custos, tanto para
produtores industriais quanto para consumidores domésticos, e, ainda, garantir os preços
pagos por determinada fonte energética acima do valor de mercado para os produtores do
setor (suporte de preços).A partir da utilização de subsídios pode-se buscar: a redução da
emissão de carbono; o incentivo ao desenvolvimento da indústria nacional e o estímulo à
criação de empregos na área de alta tecnologia; a diminuição de dependência externa de
energia; a redução de custos de tecnologias, especialmente daquelas ligadas à produção de
energia renovável; a modificação e diversificação da matriz energética; incentivos à produção
local, entre outros.Os subsídios para o setor de energia são geralmente conferidos a produtores
e indústrias a jusante (upstream) e compreendem formas como: pagamentos diretos para
financiar a produção; subsídios relacionados à tributação; políticas para redução do custo de
insumos; subsídios relacionados a investimentos (como empréstimos a juros preferenciais,
remissão de dívidas, empréstimos de garantias, dentre outros); e políticas que geram
transferência de preços por meio do mercado. Além das modalidades tradicionais, é possível
identificar dois modelos específicos de subsídios aplicados ao setor de energia: a dupla fixação
de preços (dual pricing) e as chamadas feed-in tariffs (FIT).Dupla Fixação de preçosA dupla
fixação de preços refere-se à aplicação de um preço para um produto no mercado interno e de
outro diferente para o mesmo produto quando destinado à exportação. A adoção de uma



política de dupla fixação de preços tem aspectos positivos e negativos. No setor de energia,
essa política geralmente é implementada por meio de controle de preços ou preço teto
estabelecidos pelo governo ou, ainda, por meio da venda de recursos energéticos, realizada
por empresas estatais a consumidores domésticos com tarifas preferenciais17.Nessas
circunstâncias, a energia utilizada como insumo para a produção será mais barata para os
produtores domésticos do que para os produtores estrangeiros que dependam do produto
energético exportado, o que resulta no favorecimento dos produtores domésticos, pois seus
custos serão menores do que aqueles verificados para os produtores estrangeiros não
estabelecidos no território do Membro.Durante as negociações da Rodada Uruguai, os países
participantes já alertavam para que houvesse análise e regulamentação do tema. No contexto
da Rodada Doha, os EUA retomaram a discussão ao tratarem do tema recursos naturais,
entendendo que a dupla fixação de preços seria uma intervenção estatal no setor energético
que poderia, entre outros efeitos, provocar distorção no mercado ao produzir vantagens para os
produtores nacionais, injustamente melhorando as vantagens comparativas que deveriam ser
determinadas pelas forças do mercado e pela eficiência da produção. Em resposta à alegação
dos EUA, a Venezuela afirmou que era preciso esclarecer o que os norte-americanos
entendiam por dupla fixação de preços e “valor justo de mercado” (fair market value).
Questionaram, ainda, se o estabelecimento de preços preferenciais para recursos naturais,
incluindo a energia, teria mesmo um efeito de distorcer o comércio, alegando não haver estudos
dessa natureza disponíveis.As negociações na OMC não apresentaram desdobramentos,
tendo os Membros dúvidas sobre a definição de dupla fixação de preços, sobre a possibilidade
de haver relação entre esta política e efeitos distorcivos do mercado de energia e, ainda, sobre
se o SCM seria aplicável18.Diante do silêncio dos Acordos da OMC sobre a natureza da dupla
fixação de preços, os Membros têm inserido sua proibição nos protocolos de acessão de novos
Membros, principalmente quando se trata de países produtores de energia.Feed in TariffsOs
subsídios voltados para as energias renováveis podem se apresentar de várias formas, como
investimentos em pesquisa e desenvolvimento, isenções tributárias, regulamentações
específicas, ou mesmo em programas de grande alcance como os programas FIT. Por algumas
energias renováveis terem um custo de produção alto, muitas vezes precisam de incentivos que
permitam o desenvolvimento de novas tecnologias e a manutenção dos parques de geração de
energia já existentes, para se tornarem economicamente viáveis.Os programas FIT geralmente
são destinados a acelerar investimentos em tecnologias e a incentivar o uso, a produção e a
compra e venda de energias renováveis. Esses programas comumente determinam que
empresas prestadoras de serviços públicos (principalmente distribuidoras de energia) comprem
eletricidade de produtores de energia renovável por um preço superior ao praticado no
mercado.É importante ressaltar que a simples existência de um programa FIT não é suficiente
para tornar determinado programa de subsídio proibido ou acionável na OMC. Não há, no
âmbito da OMC, uma definição clara sobre se os Programas FIT são considerados subsídios, e
sua natureza jurídica depende do projeto e do modelo de implementação utilizados e dos



efeitos por ele causados.4. ENERGIAS RENOVÁVEIS, MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO
CLIMAAs alterações causadas no ambiente e no clima tornam necessário o realinhamento das
regras do comércio internacional de energia. Observa-se, nesse contexto, uma crescente
pressão para que se encontre uma resposta internacional à mudança do clima e às possíveis
consequências que essa mudança pode causar nas relações existentes entre comércio, meio
ambiente e desenvolvimento sustentável.Apesar de não terem sido formuladas com o objetivo
de responder às questões relacionadas especificamente ao comércio de energia, diversas
regras contidas no GATT 94 e nos demais Acordos da OMC são relevantes e podem ser
aplicadas nos casos em que seja necessário compatibilizar medidas relativas ao meio ambiente
e possíveis impactos que estas podem causar no comércio internacional de energia.A
abordagem geralmente adotada pela OMC reconhece que certo nível de restrição ao comércio
pode ser necessário para o cumprimento de alguns objetivos de política pública, desde que
duas condições sejam preenchidas: (i) a medida deve ser coberta por uma das exceções do
Art. XX do GATT 94; e (ii) a medida não deve implicar prática de discriminação arbitrária e
injustificável, ou restrição dissimulada ao comércio internacional. Caso as duas condições
estejam presentes, medidas relacionadas a políticas de combate à mudança do clima poderiam
ser aceitas enquanto exceções às provisões do GATT 94.Uma vez que as nações estão mais
atentas aos problemas decorrentes das emissões de gases de efeito estufa (GEE), observa-se
um movimento de conscientização no sentido de aumentar a produção de energia proveniente
de fontes renováveis. Assim, a regulação do comércio internacional de bens e serviços
ambientais (Environmental Goods and Services – EGS) assume papel importante no presente
contexto. A primeira dificuldade observada nesse panorama é a ausência de definição do
conceito de EGS, tema que está sendo discutido pelos Membros da OMC no contexto da
Rodada Doha.Observa-se também que barreiras tarifárias geralmente são impostas por meio
de tarifas de carbono e da adoção de medidas fronteiriças de ajuste tarifário (Border Tax
Adjustment - BTA).As tarifas de emissão de carbono podem ser definidas como tarifas
ambientais impostas pelos governos na produção, distribuição ou utilização de combustíveis
fósseis. Pode-se entender a tarifação das emissões de carbono como uma forma de precificar
as externalidades negativas19 causadas por sua emissão. Os pontos positivos advindos dessa
precificação são apresentados na forma de redução do consumo de combustíveis fósseis e de
incentivos ao desenvolvimento de produtos menos nocivos ao meio ambiente.No entanto,
empresas localizadas em países que possuam regulação ambiental podem enfrentar
desvantagens econômicas devido à imposição de tarifas de emissão de carbono. Isso se dá
porque a tarifa de emissão de carbono pode afetar seus custos de produção, fazendo que as
empresas que apresentam uso intensivo de energia proveniente de combustíveis fósseis
realoquem suas atividades para outros países que tenham um menor índice de regulação
ambiental, fenômeno esse conhecido como carbon leakage.BTAs são instrumentos fiscais
utilizados para contrabalancear a carga tributária suportada por produtos destinados à
exportação em relação a produtos domésticos similares vendidos aos consumidores finais no



mercado interno de determinado país. Além disso, BTAs também podem ser impostas a
produtos importados, de forma a impedir que as importações se tornem excessivamente
competitivas em relação à produção doméstica.Essas medidas geralmente são utilizadas por
países que adotam a tarifação de emissões de carbono com o objetivo de responder a
situações de carbon leakage e de perda de competitividade da indústria nacional, pois as BTAs
tendem a reduzir o incentivo ao deslocamento da produção para o exterior. A aplicação de
BTAs, todavia, pode ser considerada uma barreira ao comércio, devendo ser analisada sob a
égide das regras da OMC.O ECT afirma, por meio do Artigo 19, que as Partes Contratantes
devem atuar no sentido de minimizar os impactos ambientais provenientes das operações
realizadas no contexto da cadeia energética. Esse Artigo refere-se, ainda, à problemática da
poluição transfronteiriça, afirmando que os poluidores devem arcar com os custos gerados pela
poluição de forma a não distorcer o comércio internacional.Além disso, o ECT proveu seus
Membros com um fórum de discussão destinado a impulsionar a troca de experiências
relacionadas às estratégias nacionais sobre eficiência energética, principalmente no que diz
respeito à tarifação, às políticas de preços aplicados ao setor energético, aos subsídios
relacionados ao meio ambiente e a outros mecanismos destinados a financiar iniciativas
relacionadas à eficiência energética.5. INVESTIMENTOS NO SETOR DE ENERGIAA questão
dos investimentos é relevante para o estudo da regulação internacional da energia devido à
intensidade de capital demandado nas atividades de produção e distribuição de energia. Os
altos custos e a complexidade das obras de exploração de recursos energéticos com
frequência tornam necessário recorrer a investimentos estrangeiros para financiar esses
empreendimentos.O Direito Internacional dos Investimentos parte do pressuposto de que é
necessário promover um ambiente seguro aos investimentos estrangeiros. Para tanto,
disponibiliza uma série de mecanismos de proteção ao investidor, para que os Estados
consigam atrair os investimentos que necessitam. No setor de energia, a capacidade de atrair
investimentos estrangeiros mostra-se de especial relevância, devido ao alto custo dos projetos
e à urgência que os Estados têm de expandir suas matrizes energéticas.O Acordo sobre
Medidas de Investimento Relacionadas ao Comércio (Trade Related Investment Measures –
TRIMs) da OMC veda a utilização de medidas de investimento que exijam compra ou uso de
produtos de origem doméstica, que limitem a compra ou uso de produtos importados, que
restrinjam a importação de produtos, por meio de restrições quantitativas ou que limitem o
acesso a moedas estrangeiras, entre outros. Assim, busca-se garantir que as regras aplicáveis
ao comércio de bens não sejam contornadas por medidas de investimento com os mesmos
efeitos que medidas de comércio, como restrições quantitativas ou uso de produtos
domésticos.O ECT vai além dos dispositivos sobre investimento estabelecidos no âmbito da
OMC e, em conjunto com os Acordos Internacionais de Investimento (AIIs), constitui a principal
fonte de regulação dos investimentos para o setor de energia.Uma das maiores proteções
conferidas ao investidor pelo ECT é a proteção contra práticas discriminatórias pelo Estado que
acolhe o investimento. O princípio do Tratamento Nacional estabelece que deve ser conferido



ao investidor estrangeiro tratamento não menos favorável do que aquele conferido ao investidor
nacional de cada Estado em condições similares. Busca-se, assim, assegurar a
competitividade entre os investidores nacionais e estrangeiros. O princípio NMF, por sua vez,
afirma que deverá ser concedido tratamento não menos favorável aos investidores originários
das Partes Contratantes do ECT do que aquele destinado aos demais investidores.O princípio
do tratamento justo e equitativo (fair and equitable treatment) visa suprir eventuais lacunas no
quadro regulatório dos investimentos, assegurando a proteção ao investidor. Apesar de não
haver uma definição precisa deste princípio, a jurisprudência estabeleceu que pode ser
entendido como tratamento justo e equitativo, consubstanciando-se em: proteção das
expectativas legítimas do investidor com referência à manutenção de um ambiente estável e
previsível no Estado onde o investimento é feito; princípio da transparência; boa-fé; princípio do
abuso de direito; devido processo legal; proporcionalidade e proibição de arbitrariedade.O ECT
também possui dispositivos relacionados a medidas relativas à expropriação, compensação e
movimento de capitais. Além disso, prevê que as Partes Contratantes podem recorrer a um
mecanismo de arbitragem20 entre Estados ou entre investidor e Estado para solucionar
controvérsias relacionadas a investimentos.No entanto, uma série de dificuldades ainda é
encontrada no setor, visto que as regras existentes ainda não são capazes de suprimir
inseguranças significativas enfrentadas pelos investidores.A pouca regulação existente na fase
de pré-investimento também traz distorções ao setor. As licenças e concessões de exploração,
frequentes no setor de energia, várias vezes são concedidas de maneira arbitrária, sem que
haja uma avaliação adequada de qual seria o investidor mais eficiente. A aplicação do princípio
da não discriminação, já reconhecido para a fase de pós-investimentos poderia ser relevante
para garantir que fosse obtido o melhor retorno possível para o Estado, com relação ao recurso
explorado, especialmente dados os altos custos envolvidos na prospecção e descoberta de
reservas de bens energéticos.6. SEGURANÇA ENERGÉTICAO conceito de segurança
energética apresenta diferentes definições e abordagens. Por um lado, há quem defenda que
segurança energética é uma política associada à segurança nacional e, por isso, trata-se
exclusivamente de uma questão estratégica. Por outro lado, há autores que afirmam que a
segurança energética corresponde ao ato de prover aos cidadãos o acesso a uma quantidade
de energia suficiente, a preços razoáveis, para a demanda atual e prevista, minimizando os
riscos de interrupção do fornecimento de energia para o consumo nacional. Nesse sentido, há
também quem defenda que a segurança energética corresponde a uma das áreas mais
importantes para obter-se o desenvolvimento sustentável e para erradicar a pobreza extrema.A
interdependência energética entre os países é uma realidade que também pode trazer riscos à
segurança dos Estados. Para o setor de energia, é necessário discutir tanto o acesso ao
produto como as garantias relativas ao abastecimento, à provisão e ao fornecimento de
energia.A atual regulação internacional sobre o setor pouco fala sobre segurança energética e
não responde integralmente às necessidades dos Estados. No entanto, a aplicação de alguns
princípios gerais do Sistema Multilateral de Comércio pode auxiliar na consecução de políticas



de segurança energética. Entre os princípios gerais, destacam-se o princípio da transparência,
evidenciado nas obrigações de os Membros notificarem suas legislações comerciais e
alterações e adotarem posturas consensuais, o que garante a conformidade das políticas de
segurança energética com a legislação comercial. Aplicam-se também os princípios de
Tratamento Nacional (Artigo III, GATT 94) e de NMF (Artigo I, GATT 94).A segurança energética
também pode servir de objeto para a aplicação das exceções previstas no GATT 94, como por
exemplo, seu Artigo XX(g), que trata de recursos exauríveis, ou mesmo o Artigo XXI, sobre
exceções relativas à segurança nacional.A questão da segurança energética é abordada no
ECT a partir de duas perspectivas, ambas relacionadas ao objetivo de garantia de provisão: (i)
defesa quanto a crises de curto prazo no fornecimento de petróleo e gás (trânsito e garantia de
provisão) e (ii) investimento em infraestrutura e eficiência energética. O princípio de segurança
energética como garantia de suprimento de energia também pode ser afastado quando seu
cumprimento puder colocar em risco a segurança energética do próprio país.A Agência
Internacional de Energia (International Energy Agency - IEA), visando dirimir possíveis tensões
decorrentes da interdependência energética dos Estados, prevê a adoção de medidas que
poderiam contribuir para a garantia da segurança energética: (i) diversificar e garantir a
eficiência e a flexibilidade do setor de energia; (ii) responder rápida e flexivelmente às
emergências relacionadas à energia; (iii) assegurar que a provisão e o uso da energia sejam
ambientalmente sustentáveis; (iv) fomentar a adoção de fontes energéticas menos impactantes
do ponto de vista ambiental; (v) melhorar a eficiência energética; (vi) trabalhar de forma
continuada a pesquisa, desenvolvimento e o mercado de novas tecnologias no setor de
energia; (vii) manter uma política de preços de energia que não seja distorcida (por exemplo, os
preços de energia não deveriam ser mantidos abaixo do valor dos custos das provisões para
fins de promoção social ou industrial); (viii) manter o mercado mais aberto e livre; e (ix) fomentar
a cooperação entre todos os países que participam do mercado de energia.A segurança
energética influencia uma série de políticas nacionais e contribui para a liberalização do
comércio. Uma vez que a segurança energética está fortemente associada a outros temas,
como investimentos, transporte e trânsito de energia, a normatização do controle de
exportações e da liberdade de trânsito poderia trazer resultados positivos para o comércio de
bens e de serviços de energia. O debate no âmbito multilateral também poderia trazer algumas
soluções e sugestões que lhes serviriam de apoio.1 O Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e
Comércio (GATT 47) foi adotado, em 1947, como um acordo provisório com o objetivo de
regular o comércio internacional por meio da redução de tarifas e barreiras ao comércio de
bens e da eliminação de preferências. A intenção inicial do Acordo era atuar provisoriamente,
até que fosse criada uma instituição destinada a regular o aspecto comercial da cooperação
econômica internacional instaurada após a Segunda Guerra Mundial (Organização
Internacional do Comércio – OIC), que se somaria às instituições de Bretton Woods – o Banco
Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI). A hipótese não se configurou, fazendo que
suas Partes Contratantes optassem pela manutenção do GATT 47. Durante a Rodada Uruguai



(1986-1994), as Partes Contratantes retomaram a discussão sobre a criação de um organismo
com personalidade jurídica internacional destinado a regular o comércio internacional não
apenas de bens, mas também de serviços e de outros temas. Assim, foi constituída a OMC.
Esta Organização incorporou o GATT 47 e apresentou uma série de acordos que buscam
melhor regular o comércio. Foi incluído um novo Acordo de Tarifas Aduaneiras e Comércio, o
qual manteve as regras do GATT 47 e passou a ser denominado GATT 94.2 Os períodos de
negociação para a liberalização do comércio de bens e serviços entre as Partes Contratantes/
Membros da OMC são chamados de “rodadas”. A rodada mais recente de negociações foi
lançada em 2001, em Doha, no Catar (Rodada Doha). As negociações têm como principal tema
o desenvolvimento, e visam à redução das barreiras ao comércio, ao aumento do acesso a
mercados e à negociação e adaptação das regras da OMC, apresentando importantes
propostas que podem afetar o comércio no setor de energia.
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