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Home  Gás 

A interpretação constitucional sobre a competência para a regulação da comercialização do gás natural

tem causado racha no setor de energia e vem mantendo alta a temperatura dos debates nos fóruns e

bastidores. Por trás das discussões institucionais, existe uma tensão velada que tem em seu DNA a
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regulação do setor de distribuição de gás natural.

É o artigo 25 da Constituição Federal onde se concentra a principal divergência no debate sobre o novo

marco regulatório do gás natural, que está prestes a ser votado na Câmara dos Deputados, depois de ter

sido aprovado no Senado Federal com várias emendas.

O parágrafo 2º do Artigo 25 da Carta Magna estabelece que “cabe aos estados explorar diretamente, ou

mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida

provisória para a sua regulamentação”.

Em 2009, o setor de gás natural passou por uma primeira reestruturação, com votação de uma lei que

tentava assegurar a abertura do mercado – o que não aconteceu. Diante disso, novas rodadas de debates

surgiram e um novo plano regulatório começou a ser debatido.

Depois de sete anos de tramitação na Câmara, e de inúmeros debates, uma nova proposta de regulação

do gás natural foi apreciada e votada pelo Senado no �m do ano passado, mas com mudanças que

obrigaram o retorno da matéria à Câmara.

A longa caminhada se deu por causa da complexidade do tema e das divergências setoriais que travaram

a matéria. Por isso, o mercado já se preocupava com o ritmo da apreciação pelos senadores – de certo

modo, a tramitação foi muito mais rápida. No entanto, não menos tensa.

Pelo texto aprovado pelo Senado, no �nal de dezembro, o PL ainda mantém alguns de seus pilares, como

a substituição do modelo de outorga por concessão pelo modelo de autorização, e a vedação de que

empresas dos setores de produção de gás natural participem do setor de transporte.

Por outro lado, os estados �cam com mais poder para regular o mercado de gás, permitindo que eles

possam estabelecer a verticalização das distribuidoras e legislar sobre a comercialização do gás natural.

Isso porque entre as emendas aprovadas está a supressão do artigo 25 do texto original que abria a

possibilidade de a ANP regular modais de transporte alternativos ao dutoviário.

Essas mudanças feitas na Alta Casa geraram uma nova rodada de iniciativas, a �m de convencer os

deputados para que mantenham o texto original ou o aprovado pelo Senado, dependendo da corrente

em questão.

Um dos exemplos de mobilizações aconteceu no último dia 22/01, quando a Associação Brasileira de

Agências de Regulação (Abar) enviou aos líderes partidários na Câmara dos Deputados uma carta

defendendo a manutenção do texto do PL do Gás (4.476/2020) aprovado pelo Senado – em linha do

que a entidade vinha defendendo.

Carta da discórdia

No texto da carta enviada aos parlamentares, a entidade a�rma 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”.
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Nessa direção, a Abar a�rma que apresentou proposta de emenda parlamentar aos senadores, segundo

a qual asseguraria as competências constitucionais privativas dos estados para a regulação dos serviços

locais de gás canalizado.

A proposta foi apresentada no Plenário pelo senador Rogério Carvalho (PT-SE) e acolhida pelo relator do

projeto, senador Eduardo Braga (PMDB-AM). Dessa forma, o governo federal só deve regular atividades

da produção do gás natural até o citygate, ponto de entrega do insumo às distribuidoras estaduais.

“A entidade entende que o projeto de lei original não faz a necessária ressalva à esfera de competência

privativa dos Estados, abrindo margem a uma situação de insegurança jurídica na cadeia de gás natural”,

disse a Abar em comunicado.

A carta à Câmara dos Deputados é semelhante à outra missiva, de outubro passado, quando a Abar

manifestou-se abertamente contra alguns pontos estabelecidos no PL que estava sob aprovação pelo

Plenário da Casa em setembro, especialmente contra a proposta de abertura do mercado de gás natural,

nos moldes do que já acontece no setor elétrico.

Entre as questões, a Abar dizia ser contrária a qualquer tentativa de reduzir a competência dos estados

de regular os serviços de gás canalizado e �xar regras para ingresso no mercado livre.

Uma semana depois, uma nota publicada pela Revista Época dava conta de que a ANP e a Aneel, que

também são associadas à Abar, teriam constrangido o MME sobre o tema – o diretor-geral da Aneel,

André Pepitone, é vice-presidente da associação.

Dias depois, o MME publicou um comunicado em sua página na internet segundo o qual a Abar enviou

carta em que nega ter feito qualquer acusação ou criado constrangimentos ao MME, conforme a�rmado

pela Época.

“A Carta enviada aos deputados defendendo a manutenção do texto do PL do Gás (…) na versão alterada

pelo Senado rea�rma a posição defendida pela Abar desde o início do debate sobre a Nova Lei do Gás”,

disse a entidade.

A missiva, porém, não se encontrava disponível na página da Abar na internet até o fechamento desta

reportagem.

A Aneel também se posicionou. “A missão da associação não é outra além da defesa da regulação”, disse

André Pepitone, em comunicado divulgado dias depois da nota da revista Época e encaminhado à

reportagem, a pedido.

“O governo e o Congresso, ambos empoderados com o voto popular, possuem toda a legitimidade para

estabelecer políticas públicas. Cabe às agências regular a partir do que o poder concedente de�ne como

marco legal”, acrescentou.

Neste caso, conclui-se que a Aneel e ANP não estariam constrangendo o MME, pois as duas agências são

alinhadas ao ministério, que também é defensor da proposta originalmente aprovada na Câmara dos

Deputados.

https://energiahoje.editorabrasilenergia.com.br/tag/abar
http://abar.org.br/wp-content/uploads/2020/10/Nota-ABAR-a-Sociedade-07-10-20-1.pdf
https://epoca.globo.com/guilherme-amado/anp-aneel-constrangem-minas-energia-em-articulacao-sobre-lei-do-gas-24857605
https://energiahoje.editorabrasilenergia.com.br/tag/anp
https://energiahoje.editorabrasilenergia.com.br/tag/andre-pepitone
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/nota-oficial-2013-abar-esclarece-atuacao-para-aprovacao-da-nova-lei-do-gas
https://www.aneel.gov.br/web/guest/sala-de-imprensa-exibicao-2/-/asset_publisher/zXQREz8EVlZ6/content/id/21490762


09/03/2021 Interpretação constitucional mantem divisão sobre nova Lei do Gás - Energia Hoje

https://energiahoje.editorabrasilenergia.com.br/interpretacao-constitucional-mantem-divisao-sobre-nova-lei-do-gas/ 4/6

Tanto é que o ministério divulgou dias antes da segunda votação na Câmara uma reunião com os

deputados federais Ricardo Barros (Progressistas/PR), líder do governo na Câmara, e Laercio Oliveira

(Solidariedade-PE), relator da matéria naquela Casa.

O objetivo do encontro era “estabelecer a estratégia em busca de uma ampla coesão parlamentar com

vistas à aprovação do PL na íntegra” (con�ra o comunicado do MME na íntegra).

Segundo o MME, “Bento Albuquerque lembra que o projeto é fruto da convergência da maioria dos

agentes da indústria do gás no País, bem como da articulação política e empenho de parlamentares e do

próprio Governo Federal”.

A reportagem do EnergiaHoje buscou especialistas do setor para entender a divisão do mercado em

torno do artigo 25 e citou como exemplo de mobilizações para a defesa de cada corrente a carta da Abar.

O debate sobre o Novo Mercado de Gás, na prática, coloca a Abegás (associação das distribuidoras de

gás), a Abar e várias agências reguladoras estaduais do lado do entendimento de que a Constituição

de�ne a competência estadual para regular sobre o mercado de gás natural.

A outra visão da Constituição, defendida pelo maior grupo, que reúne os segmentos de produção,

transporte e comercialização de gás, além da cadeia produtiva do petróleo, é de que a regulação da

comercialização do gás natural, como um energético, é de competência da União, �cando os estados

responsáveis pela regulação do serviço de gás natural canalizado.

Os especialistas que acompanham ou participam diretamente da formulação do tema rechaçaram a

a�rmação de que a Abar tenha sido alijada das discussões. Eles também ressaltaram, quase que de forma

unânime, que a única entidade que não participou das discussões foi a Abegás, que se retirou

voluntariamente dos fóruns, por discordar frontalmente do encaminhamento do tema

Um dos especialistas consultados, que preferiu não se identi�car dada a sensibilidade do tema,

mencionou a atribuição das agências reguladoras, criadas para �scalizar a prestação dos serviços das

concessionárias, de olho em questões como tarifas e qualidade do serviço. “Agência reguladora não faz

política”.

A avaliação também é de que a Abar precisaria rever sua governança, para que ela não coloque

publicamente posicionamentos que venham de encontro aos interesses dos associados.

Para eles, a conclusão é de que a proposta aprovada pelos senadores troca o monopólio federal, da

Petrobras, no mercado, por monopólios regionais. Assim, ao criar mercados locais de gás natural, os

estados, na prática, não permitiriam a competição pretendida no segmento.

Procurada pela reportagem, a Abar disse que foi convidada pelo atual governo federal, por meio do

MME para participar do debate do projeto de lei, no âmbito do Novo Mercado de Gás – que sucedeu o

Gás para Crescer. Ela ressalta que teve assento nos grupos técnicos e foi representada pelos

reguladores Fernando Franco, Jorge Calfo, Paula Campos e Moacir Fonseca.
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“Na época, a entidade apresentou diversas contribuições à elaboração do projeto. No entanto, a versão

�nal encaminhada ao Congresso Nacional diverge do texto �nal, principalmente quanto às proposições

da Abar”, disse a entidade.

A associação salienta que “após alteração do texto original, compilado pelos grupos técnicos no âmbito

do MME, vimos com muita preocupação o fato de que as alterações minimizaram as garantias

constitucionais elencadas no artigo 25 da Constituição Federal, fragilizando juridicamente o novo marco

regulatório, na medida em que contraria a Constituição Federal, o Pacto Federativo e a repartição de

competências”.

A Abar possui 61 associadas, entre agências reguladoras municipais, intermunicipais, estaduais e

federais em seu quadro. No âmbito estadual, a Abar possui 28 agências reguladoras estaduais, a maioria

com competência para regular serviços públicos de utilities.

Dessas 28 agências, 20 atuam na regulação do gás e compõem a Câmara Técnica de Petróleo e Gás da

Abar (CTGás).

A Abar a�rma que seu posicionamento “jamais foi pautado no entendimento de uma única agência”, mas

sim que é o resultado de “análise técnica, minuciosa, complexa e plural, envolvendo todas as agências

reguladoras que atuam no setor”.

“Portanto, não tem qualquer fundamento a a�rmação de que o posicionamento da Abar tenha sido

pautado por algum interesse localizado”.

Leia o posicionamento da Abar na íntegra, sem edições, a partir das perguntas da reportagem.

Também procurada pelo EnergiaHoje, a Abegás enviou um artigo, que pode ser lido na íntegra em que

a�rma que só haverá um novo mercado se houver mais gás disponível, com mais diversidade de

ofertantes.

Diz também que “a maior conquista, até agora, do chamado Novo Mercado de Gás foi a assinatura do

TCC (Termo de Cessação de Conduta) entre o Cade e a Petrobras”, tendo como ponto de partida o

inquérito administrativo aberto pela associação.

Ainda de acordo com a Abegás, o próprio Fórum do Gás foi uma iniciativa proposta e gerida pela Abegás

durante as discussões da Lei 11.909/2009.

“Entretanto a responsabilidade das distribuidoras de gás com seus consumidores tem natureza

contratual de prestação de serviço regulado pelo poder concedente estadual, respeitando o Pacto

Federativo e a Constituição Federal”, salienta a entidade.

Leia na íntegra o artigo da Abegás com o posicionamento da entidade sobre o tema.

A percepção dos ouvidos pelo EnergiaHoje na condição de anonimato também é de que o movimento da

Abar teria gênese na Arsesp – agência reguladora paulista – que estaria com a visão alinhada a do

estado, de olho no potencial de investimentos e numa possível redução de custos do insumo.
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 Abar André Pepitone Aneel ANP Arsesp Cade Câmara dos Deputados gás

Contatada, a Arsesp respondeu que quando defende a competência do estado para a regulação da

comercialização do gás canalizado, o faz “consubstanciada na Constituição Federal, na Constituição do

Estado de São Paulo, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e na jurisprudência do

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade)”.

“Em outras palavras, com base no respeito às normas e às instituições públicas responsáveis pelas

interpretações destas normas” – con�ra também as respostas da agência estadual na íntegra (abaixo).

Para a Arsesp, segundo o próprio PL, quem de�nirá os limites de consumo para o ingresso no mercado

livre de gás serão os estados.

“O Estado de São Paulo con�ante de que a normatização da comercialização é de sua competência

privativa editou a Deliberação 1.061/2020, não exigindo limites para ingresso no Mercado Livre. Logo,

não faria sentido ao Projeto de Lei subtrair uma competência constitucional da Arsesp, dado que será a

Agência que decidirá o limite para a participação do mercado livre”.

Leia o posicionamento da Arsesp na íntegra, sem edições, a partir das perguntas da reportagem.

A previsão é que a Câmara analise o PL do Gás ainda esta semana.

Leia também: 

Nova Lei do Gás: Abar jamais se pautou no entendimento de uma única agência 

Nova Lei do Gás: Abegás defende gás para todos (artigo) 

Nova Lei do Gás: Arsesp atua para preservar normas constitucionais 
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