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Quem Somos
O escritório Tomanik Martiniano é consultoria jurídica e regulatória, voltada exclusivamente ao Mercado de Energia.
A nossa equipe é composta por profissionais com vivência e experiência no mercado de energia, tanto na esfera jurídica, como
na regulatória, comercial e técnica. Isso, sem dúvida, é um diferencial muito bem valorizado pelos clientes.
Para tanto, oferecemos uma ampla gama de serviços jurídicos e regulatórios para auxiliar nossos clientes em suas necessidades
empresariais ou pessoais, na esfera do direito de energia.
A atuação no mercado de energia brasileiro abrange toda a cadeia do segmento energético, incluindo, e não se limitando à
energia elétrica e gás natural, mas também a gás liquefeito de petróleo (GLP), agrocombustível, diesel, óleo combustível e
hidrogênio.

História
Por mais de 20 anos, desde dezembro/1989, o Tomanik Pompeu Advocacia foi referência jurídica na área de
recursos renováveis, hídricos e meio ambiente, com o sócio-fundador Professor Doutor Cid Tomanik Pompeu.
Nesse período, o outro sócio, Cid Tomanik Pompeu Filho, adquiriu vasta experiência e vivência, administrando e
gerindo departamentos jurídicos de corporações privadas nacionais e transnacionais, como: Indústria Gessy Lever
Ltda. (atual Unilever Brasil Ltda.), Zoomp S.A. e Gás Brasiliano Distribuidora Ltda. Conduzindo toda
experiência e vivência, adquiridas na esfera corporativa, em outubro/2013, Cid Tomanik Pompeu Filho e Plauto
Rino Pompeu constituíram o Tomanik Pompeu Sociedade de Advogados, com foco no segmento de gás natural e
utilities.
Buscando atender às necessidades de seus clientes, em maio/2015, o advogado Urias Martiniano Garcia Neto
ingressa na Sociedade, com objetivo de implantar e estruturar a área de energia elétrica do escritório. Com o
desligamento do sócio Plauto Rino Pompeu e o ingresso do sócio Urias Martiniano Garcia Neto, em março/2018,
os sócios alteraram a razão social do escritório.

Cultura

MISSÃO
Propiciar aos clientes a segurança jurídica, indispensável em
operações no setor energético.

VISÃO
A Sociedade adota filosofia moderna e dinâmica, atuando de
forma a preencher as necessidades de seus clientes, com uma
estrutura menos hierarquizada, que proporciona excelência
no atendimento, com habilidade, ética, presteza, cuidado e
simplicidade.

VALORES
Inovação, aprimoramento e evolução constantes, excelência
com simplicidade, sensibilidade no trato com o cliente,
respeito à cultura e à filosofia do cliente, foco em
atendimento e resultado, integridade com todos os públicos,
sustentabilidade econômica, social e ambiental.

Mercado de Gás
Natural

ATUAÇÃO NO MERCADO DE GÁS NATURAL
Nosso escritório presta consultoria jurídica e regulatória para agentes do mercado de gás natural nas
atividades econômicas de transporte, carregamento, tratamento e processamento, importação,
estocagem subterrânea e acondicionamento, liquefação e regaseificação, comercialização e
distribuição de gás canalizado.
Com ênfase em:
• análise e elaboração de contratos de compra e venda de gás natural, serviços de transporte,
prestação de serviços de gás canalizado, entre outros.
• migração de consumidor industrial cativo para o mercado livre de gás natural.
• operações de gás natural liquefeito (GNL) e de gás natural comprimido (GNC).
• importação de gás natural da Bolívia.
• aquisição de gás natural através de leilão
• operações de M&A (Fusões e Aquisições) relacionada às atividades da indústria do gás natural,
inclusive due diligence.
• proteção dos interesses do cliente perante as Agências Reguladoras Federal e Estaduais.

Mercado Livre
MIGRAR OU NÃO
As empresas vêm sonhando com o mercado livre de gás natural, principalmente com as promessas de preços baixos. Com o Projeto de Lei
do Gás, a expectativa dos empresários é muito maior, pois a salvação dos seus custos operacionais está relacionada diretamente com a
aprovação do tal Projeto. Esses empresários acreditam que somente esse Projeto de Lei do Gás irá solucionar a questão dos preços do gás
natural no território nacional. Mas não é bem assim. As empresas consumidoras de gás natural têm que conhecer os riscos e as
oportunidades relacionados a esse novo mercado, sobretudo, quando e como migrar para o mercado livre de gás natural.
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OBSERVAÇÃO: AS QUESTÕES TÉCNICAS E COMERCIAIS SERÃO ANALISADAS POR NOSSA EQUIPE DE CONSULTORES ENGENHEIROS COM EXPERIÊNCIA NO
MERCADO.
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