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Carta da Associação Brasileira de Agências de Regulação – ABAR 
 às Lideranças na Câmara dos Deputados 

 
 

 
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Deputado(a) Federal, 
 
 

 Em 21 de dezembro de 2020, retomou a tramitação nesta casa da cidadania, a 

Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei nº 4.476/2020, oriundo do PLC nº 6.407/2013, que 

trata do “Novo Mercado de Gás”, em razão de algumas emendas apresentadas e aprovadas 

pelo plenário dos representantes da federação, o Senado Federal.  

 Vale assinalar que o PL 4.476/2020 tem como foco a diminuição da participação da 

Petrobras nos elos da cadeia do gás, com uma maior abertura do mercado de gás natural à 

livre concorrência, ampliando-se a concorrência em elos hoje marcados pelo monopólio 

federal, em busca de maiores investimentos no país. 

 Cumpre destacar que no decorrer das discussões do “Novo Mercado de Gás”, 

coordenado pelo MME, a ABAR acabou sendo alijada das discussões, eis que possui 

entendimento claro sobre a necessidade de harmonização da regulação, sem o afastamento 

das competências constitucionais estaduais, em respeito ao Pacto Federativo. 

 Nesse cenário, a ABAR encaminhou aos nobres senadores uma proposta de emenda 

parlamentar a fim de ver asseguradas e respeitadas as competências constitucionais 

privativas dos estados para a regulação dos serviços locais de gás canalizado. 

 A referida emenda ao projeto (que segue em anexo a esta carta) foi apresentada ao 

plenário pelo Excelentíssimo Senador, Rogério Carvalho (PT/SE), Líder do PT no Senado. E, 

no mérito, acolhida com redação modificada pelo também Excelentíssimo Senador, Eduardo 

Braga (MDB/AM). 

  Assim, a ABAR entende que as emendas apresentadas pelos ilustres Senadores da 

República buscam deixar a extremo de dúvidas a necessidade de respeito à Constituição 

Federal de 1988, notadamente ao §2º do Artigo 25. Eis que, na sua redação originária, o 

projeto de lei não faz a necessária ressalva à esfera de competência privativa dos Estados da 

Federação, abrindo margem a uma situação de insegurança jurídica na cadeia de gás natural.  

Para tanto, o relator decidiu incluir, por meio das Emendas do Senado nº 3 e nº 9, os 

seguintes artigos: 

 “Art. 7º (...) 

 VI – gasoduto destinado à movimentação de gás natural, cujas 

características técnicas de diâmetro, pressão e extensão supere 
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limites estabelecidos em regulação da ANP, excetuados os gasoduto 

de distribuição localizados em um mesmo Estado. 

 Parágrafo único. Fica preservada a classificação do gasoduto 

enquadrado exclusivamente no inciso VI do caput que esteja em 

implantação ou em operação na data da publicação desta Lei.” 

 “Art. 46. Ficam preservadas as competências estaduais 

previstas no § 2º do art. 25 da Constituição Federal, com relação aos 

serviços locais de gás canalizado.” 

 

 Conforme muito bem salientado pelo Eminente Senador Eduardo Braga, em perfeita 

sintonia com a interpretação constitucional, o “Governo Federal, em razão do art. 25, §2º da 

CF, só deve regular as atividades da produção de gás natural até o citygate, isto é, o ponto 

de entrega do produto às concessionárias estaduais”. 

 Também, o Ilustre Deputado Laércio Oliveira, relator do presente projeto de lei, no 

relatório apresentado em 22 de dezembro de 2020, deixa claro que não está acatando a 

emenda, por já haver disposição constitucional: 

“Por derradeiro, a Emenda nº 9 é uma medida inócua uma vez que as 

competências estaduais previstas na Constituição Federal não 

precisam ser citadas em lei para terem validade.” 

  

 Vale assinalar que, há 33 anos, em 5 de outubro de 1988, a Assembleia Constituinte 

inseriu no parágrafo 2º, do artigo 25, da Constituição Federal da República Federativa do 

Brasil de 1988, uma das raras competências privativas dos Estados, a competência para 

regular, fiscalizar, controlar e conceder os “serviços locais de gás canalizado”. 

 Além disso, o constituinte reformador de 1995, por meio da Emenda Constitucional 

nº 5, ao possibilitar a concessão dos referidos serviços à iniciativa privada, manteve a 

competência constitucional privativa estadual para a regulação, fiscalização e controle dos 

“serviços locais de gás canalizado”. 

 Cumpre ressaltar que é pacífico, na doutrina e jurisprudência constitucional, a regra 

de hermenêutica segundo a qual não há que se fazer restrições onde o constituinte originário 

não o fez. Sendo assim, os referidos “serviços locais” não podem ser entendidos como 

apenas “distribuição”, eis que envolvem muitas outras atividades relacionadas ao interesse 

local de cada Estado da Federação. 

 Portanto, é salutar para a Federação a manutenção das Emendas nº 3 e nº 9, 

provenientes do Senado Federal.  
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 O fato de se reforçar em legislação ordinária as previsões constitucionais não torna a 

medida inócua. Isto porque é da tradição legislativa brasileira o reforço das restrições e, 

também, das garantias constitucionais em sede de legislação ordinária ou complementar. 

 No mesmo sentido, também o legislador infraconstitucional, notadamente por 

ocasião da Lei do Petróleo (Lei nº 9.478/1997), reconheceu que a Distribuição de Gás 

Canalizado envolveria “os serviços locais de comercialização de gás canalizado, junto aos 

usuários finais, explorados com exclusividade pelos Estados, diretamente ou mediante 

concessão, nos termos do § 2º do art. 25 da Constituição Federal”.  

 Assim, ficou patente que à ANP restaria a competência para “autorizar a prática da 

atividade de comercialização de gás natural, dentro da esfera de competência da União”.  

 Posteriormente, com o advento da Lei do Gás (Lei nº 11.909/2009), o legislador 

novamente deixou resguardadas as competências constitucionais, como não poderia deixar 

de ser. Nesse sentido, ao definir a Comercialização de Gás Natural, fez eloquente ressalva 

ao disposto no § 2o do art. 25 da Constituição Federal.  

 A fim de deixar a extremo de dúvidas, também o Supremo Tribunal Federal, nos autos 

da Reclamação 4.210/SP, teve a oportunidade de avaliar eventual conflito de atribuições 

entre a ANP e a Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, de 

onde se extrai as bem lançadas considerações do Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin e da Exma. 

Sra. Ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal: 

 

“A interpretação das normas constitucionais mencionadas conduz à 

conclusão de que se fixou uma gradação de competências para o 

cuidado dos serviços de gás, exatamente tal qual proposto pelo e. 

Relator (...)  

A Constituição da República traz como princípios da ordem econômica 

a livre iniciativa e a livre concorrência. Portanto, a regra inserta em seu 

art. 177, em razão do qual cabe à União o monopólio do transporte de 

gás por condutos, é exceção, que deve ser, como tal, interpretada 

restritivamente. Uma das restrições é, justamente, aquela delimitada 

pela norma do art. 25, § 2°, que reserva aos Estados o serviço local de 

gás. 

Logo, tanto a competência atividades dos Estados membros encontra 

abrangidas pelo monopólio das limitações nas União, quanto o 

monopólio da União é limitado pela competência atribuída aos 

Estados-membros. Há, pois, na verdade, uma limitação recíproca 

estabelecida em razão do pacto federativo. Assim, preservou-se a 

opção constitucional de reservar-se à União o trato das questões de 

interesse nacional e, aos Estados, as questões de interesse regional.  
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Nesse caso, enquanto a União regula o transporte de gás por todo 

território nacional, os Estados cuidam dos serviços locais de gás”. 

 Ressalte-se que, dentro dos “serviços locais de gás canalizado”, a comercialização de 

gás natural aos consumidores locais sempre foi executada  e regulamentada no âmbito das 

competências privativas do Estado de São Paulo; inicialmente, pelas empresas públicas; 

depois, pelas concessionárias, lembrando que a atividade de comercialização, inclusive, é 

cláusula dos contratos de concessão do Estado de São Paulo; e, posteriormente, vencidos os 

prazos de monopólio das distribuidoras, passaram a ser exercidas em caráter concorrencial, 

à vista de importante regulação já desenvolvida pela Arsesp. 

 Cumpre assinalar que também o CADE possui entendimento no sentido de 

resguardar as competências dos órgãos reguladores, em atenção ao princípio da 

especialidade da matéria atribuída a estas autarquias especiais.  

 Por ocasião da avaliação do ato de concentração nº 08012.004550/1999-11, o 

Tribunal da Concorrência, ao apreciar o processo de transferência de controle da Comgás, 

estabeleceu que o mercado relevante envolvia os “serviços de distribuição de gás canalizado, 

os serviços de comercialização de gás canalizado para os segmentos residencial e comercial; 

e os serviços de comercialização de gás canalizado para os demais segmentos”. 

 Naquela ocasião o Tribunal decidiu, às folhas 684 do ato de concentração, verbis: 

“Incompetência do CADE, órgão de adjudicação adstrito à matéria concorrencial, em face da 

atribuição aos Estados da competência constitucional (art. 25, §2º (sic), da Constituição 

Federal de 1988) para a exploração dos serviços de gás canalizado, inovar, modificar ou 

criar a regulação diversa daquela do agente com capacidade para tal. Relação de 

complementariedade, e não de exclusão ou de conflito de competências, entre a atividade 

regulatória das agências reguladora e a função preventiva e repressiva desempenhada pelo 

CADE na defesa da livre concorrência”.  

 Ou seja, tal qual o Supremo Federal, também o CADE, analisando o mercado 

relevante daquela operação, à luz dos princípios constitucionais, notadamente do Pacto 

Federativo, deixou a extremo de dúvidas o fato de que a comercialização integra as 

competências privativas dos estados e deve ser regulamentada pelo Estado de São Paulo, 

cabendo ao CADE uma avaliação de complementariedade na falta destas regulamentações. 

 Nesse mesmo caminhar, vem a ABAR (Associação Brasileira de Agências de 

Regulação), instituição que representa as agências reguladoras de gás canalizado dos 

estados da federação, nos termos de sua “Nota à Sociedade” e de sua “Nota aos Senadores 

da República”, contestar veementemente as tentativas inseridas no Projeto de Lei que 

retiram a comercialização de gás natural aos usuários livres de suas esferas de atribuições. 

 Além disso, a ABAR reforça o entendimento de que a garantia de segurança técnica 

e de abastecimento aos usuários locais sempre foram temas prioritários no âmbito das 

Agências Reguladoras Estaduais, que primam pelo atendimento de qualidade. Neste ponto, 
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ressalta as preocupações com a descontinuidade das regulações estaduais, e, em especial, 

com o atendimento prioritário aos usuários locais. 

 Portanto, a ABAR sugere a Vossas Excelências que reforcem o Pacto Federativo, 

deixando a extremo de quaisquer dúvidas que a competência privativa constitucional dos 

Estados da Federação (art. 25, §2º, CFRB/88) não está sendo vilipendiada, tal qual proposto 

na Emenda nº 9 do Senado Federal.  

 Mantendo-se a tradição legislativa brasileira de incluir a ressalva do §2º, do artigo 

25, da Constituição de 1988, nas leis que tratam do gás natural, a fim de evitar um potencial 

imbróglio judicial que prejudicará o desenvolvimento do mercado de gás. 

 Dessa forma, a ABAR rechaça qualquer tentativa de usurpação das competências 

constitucionais privativas dos Estados da Federação, notadamente em relação à 

regulamentação da comercialização aos usuários livres do Estado.  

 Por fim, aponta que a possibilidade de definição, pela ANP, dos gasodutos de 

distribuição como se de transporte fossem, também poderá gerar enormes prejuízos para 

as concessões de gás canalizado, além de grandes preocupações com relação à segurança 

dos usuários locais, configurando uma infração às decisões do STF. 

 Sendo assim, pede-se a Vossas Excelências a manutenção das Emendas nº 3 e nº 9, 

nos termos em que foram aprovadas no Senado da República, órgão legislativo 

representante dos entes federativos. 

 Sem mais para o momento, reiteramos elevados protestos de estima, consideração 

e apreço. 

 
Atenciosamente,  

 
 
 

FERNANDO ALFREDO RABELLO FRANCO 
Presidente da Associação Brasileira de Agências de Regulação – ABAR 
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