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Home  Gás 

Em uma carta a deputados com seu posicionamento, a Abar colocou-se a favor da votação do texto

aprovado pelo Senado Federal, que estabelece a competência de regulação do mercado de gás natural

como sendo exclusiva dos estados. Na carta, a associação se disse alijada dos debates, entre outros
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pontos.

A reportagem do EnergiaHoje procurou especialistas do setor, para entender sobre o andamento do

tema; quase todos foram unânimes em a�rmar que a Abar não foi excluída das discussões e que o papel

das agências reguladoras é a �scalização da prestação de serviços das concessionárias. Os ouvidos

falaram à reportagem na condição de anonimato devido à sensibilidade do tema.

A Abar foi procurada para dar a versão dos fatos (leia a reportagem Interpretação constitucional

mantém divisão sobre nova Lei do Gás). Para tentar manter a concisão, nem todas as respostas foram

publicadas na íntegra, porém, para garantir o amplo espaço editorial ao contraditório, o EnergiaHoje

publicou as perguntas e repostas feitas à Abar na íntegra, sem edições. Con�ra abaixo.

EnergiaHoje – A Abar reúne como associadas agências reguladoras estaduais e federais, que,

aparentemente, possuem posicionamentos políticos um tanto divergentes e que, segundo as pessoas

com quem conversei, a atuação da entidade embute um problema de governança por não apresentar

um posicionamento que considere os interesses divergentes, segundo essas fontes. Como a Abar se

posiciona sobre isso?

Abar – A ABAR é uma associação de agências reguladoras que congrega todos os entes da Federação.

Representa atualmente 61 agências reguladoras (4 federais, 28 estaduais, 23 municipais e 6

intermunicipais). O posicionamento da ABAR jamais foi pautado no entendimento de uma única agência.

Pelo contrário. 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.

Os debates na ABAR são realizados de forma ampla e democrática, por meio de Câmaras Técnicas

setoriais, sendo uma delas a Câmara Técnica de Petróleo e Gás (CTGás). Atualmente, a CTGás é

coordenada pela Diretora-Presidente da Arsesp, Paula Campos, e mantém intensa agenda de debates

amplamente divulgados e abertos a todos os integrantes da ABAR. As matérias apreciadas no âmbito da

CTGás são submetidas à votação dos participantes, e aos posicionamentos emitidos pela entidade sobre

o PL do Gás foram aprovadas, em sessões Ordinárias ou Extraordinárias, por unanimidade.

EnergiaHoje – Um ponto que a Abar levantou na carta é que a entidade foi alijada das discussões, mas

muitos destacaram que a discussão sobre o novo marco legal do gás é pública e que a entidade poderia

participar dos espaços para a formulação das propostas. As fontes recordaram que a Abegás foi a

única que se manifestou publicamente contrária ao encaminhamento das propostas e se retirou

voluntariamente. A Abar poderia esclarecer como foi a questão do alijamento? Ela foi impedida de

participar de algum debate?

Abar – O debate em torno do referido projeto foi iniciado sob o título “Gás para Crescer“, e evoluiu, no

atual governo federal, para o “Novo Mercado de Gás”, momento em que a ABAR, a convite do MME, teve

assento nos grupos técnicos do citado programa, representada pelos reguladores (Fernando Franco,

Jorge Calfo, Paula Campos e Moacir Fonseca). 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.
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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 CF, fragilizando juridicamente o novo marco regulatório, na medida em que contraria a

Constituição Federal, o Pacto Federativo e a repartição de competências.

EnergiaHoje – Um dos pontos defendidos pela Abegás e pela Arsesp (associada da Abar e que tem se

posicionado publicamente sobre o assunto) é que a competência para a prestação de serviços de gás

canalizado é dos estados, diante do que está estabelecido no Artigo 25 da Constituição Federal. Vários

setores a�rmam que o serviço de gás canalizado é, sim, de competência estadual, mas a

comercialização da molécula passa pela esfera federal. Como se explica esse con�ito de visões? A

Abar entende que a proposta em debate é inconstitucional?

Abar – A regulamentação da comercialização do gás natural pelos Estados é uma previsão

constitucional privativa encartada no artigo 25, §2º, da CFB, e, portanto, não pode ser retirada por Lei

Ordinária. Tal posição inclusive já foi referendada pelo CADE (Conselho Administrativo de Defesa

Econômica), nos autos do Ato de Concentração nº 08012.004550-1999, quando delimitou o mercado

relevante do produto dos serviços locais de gás canalizado, como sendo: (i) a distribuição, (ii) a

comercialização no mercado cativo e (iii) a comercialização no mercado livre.

No âmbito da ABAR, e no fórum da CTGás, todos os estados da Federação vêm assumindo

posicionamento favorável à implementação do mercado livre de gás no Brasil. Entendem que o mercado

não se desenvolveu até hoje em razão do monopólio federal da Petrobras, que prevaleceu por décadas

no País. Não concordam, porém, com a retirada de suas competências constitucionais.

A despeito das graves acusações protegidas pelo anonimato, o que se discute aqui, como já foi colocado

pela ABAR em todas as ocasiões (inclusive nas cartas aos deputados e senadores), é e sempre foi a

defesa das competências constitucionais privativas dos estados. É nisso em que estão focadas a CTGás,

em particular, e a ABAR como um todo: em preservar a harmonia regulatória, com foco na preservação

do Pacto Federativo, a �m de garantir a necessária segurança jurídica para que os investimentos possam

vir sem a existência de intermináveis con�itos judiciais.

Ao defender o Pacto Federativo, o que se defende é que cada estado da Federação continue regulando o

seu mercado local de gás canalizado, com a autonomia que lhe foi garantida pela Constituição de 1988.

Quanto à União, que continue regulamentando o mercado de transporte e do suprimento, como quis o

Constituinte Originário e como costuma ser no Brasil, tal qual reconhecido pelo STF no âmbito da

Reclamação 4210.

A preservação dos dutos de distribuição na esfera de regulação estadual traz grandes benefícios às

populações estaduais, eis que ingressam no ativo das concessões, tornando-se um patrimônio do estado.

Desta forma, garante a modicidade tarifária e viabiliza os necessários investimentos de expansão da

rede, em busca da universalização do acesso. De outro lado, a possibilidade de classi�cação desses

gasodutos como de transporte, além de trazer enorme insegurança jurídica, desvaloriza as concessões,

reduz a modicidade tarifária e inviabiliza os investimentos nas redes, inclusive  o acesso do gás aos

pequenos usuários.
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Portanto, ao se vetar a ligação direta (bypass) da transportadora ao usuário �nal, privilegia-se a função

social da propriedade, requisito para a preservação da Ordem Econômica.

Retirar de contexto a defesa feita pela ABAR da preservação da harmonia regulatória, bem como do

Pacto Federativo, para assinalar que haveria uma defesa de interesses das concessionárias é uma

interpretação desvirtuada e equivocada do ponto de vista técnico-jurídico.

EnergiaHoje – É notório que o marco legal do gás natural permite a criação de novos serviços de

comercialização, como o gás natural comprimido (GNC), transportado em caminhões, e o liquefeito

(GNL), que tem sido utilizado por termelétricas que negociaram energia nos últimos leilões. Como

essas modalidades (e outras não aqui citadas) podem afetar o negócio da distribuição de gás?

Abar – A prestação dos serviços de distribuição de Gás Natural Comprimido (GNC) e de Gás Natural

Liquefeito (GNL) deve ser realizada em livre concorrência. Conforme já exaustivamente discutido pelo

CADE, estes serviços não competem diretamente com as concessionárias e empresas públicas estaduais

nos mercados de gás.

O fornecimento de gás natural, por meio de gasodutos de transporte, para estas plantas industriais deve

respeitar as regulações locais, sob pena de garantir uma vantagem competitiva a algumas empresas

distribuidoras de GNC e GNL, em detrimento das demais plantas destes suprimentos.

As concessionárias são prestadoras dos serviços públicos locais de gás canalizado (comercialização e

distribuição). Portanto, seus rendimentos estão relacionados aos ativos públicos que administram, nos

termos dos Contatos de Concessão que assinaram.

A ABAR, em seu âmbito institucional, deseja a garantia da segurança jurídica, com a preservação da

Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, buscamos garantir que o novo marco regulatório atenda

seu principal objetivo, proporcionar gás barato  a todos os brasileiros. Logo, eventuais ligações diretas

(bypass) desvalorizarão as concessões estaduais, reduzindo os investimentos, e, no limite, inviabilizarão

o atendimento aos pequenos usuários e levarão a situações de desequilíbrio econômico em suas

concessões.

EnergiaHoje – Caso a nova lei seja aprovada na Câmara, mas com alterações que dividam as

competências da comercialização da prestação de serviços de gás canalizado, a Abar pretende

recorrer ao Judiciário contra a constitucionalidade do tema?

Abar – A ABAR busca promover a segurança jurídica e regulatória necessária ao desenvolvimento do

mercado livre de gás. Inclusive é autora da sugestão de Emenda apresentada, no Senado, pelo nobre

Senador de Sergipe, Rogério Carvalho (PT/SE), construída no âmbito da CTGás, de forma a inserir no

texto ressalvas aos §2º do artigo 25, da Constituição Federal de 1988. O relator da matéria, senador

Eduardo Braga, condensou a referida emenda em um artigo único, garantindo a preservação das

competências estaduais. Após o encaminhamento à Câmara, a ABAR enviou carta aos líderes partidários

naquela Casa, manifestando-se sobre a necessidade de acolhimento de tal Emenda, a �m de garantir a

segurança jurídica.
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 Abar Abegás ANP Arsesp Cade Câmara dos Deputados congresso nacional gás

A ABAR entende que os relatores da matéria, tanto o Senador Eduardo Braga quanto o Deputado

Laércio Oliveira, deixaram a extremo de dúvidas em seus votos que haverá a preservação das

competências constitucionais dos estados. Assim, entende a ABAR que a comercialização, tal qual já

decidido pelo CADE,  quanto ao atendimento de usuários locais (livres e cativos), é de competência dos

Estados.

A ABAR defende que o gás seja acessível a todos os consumidores, e não apenas a determinados grupos

econômicos. Universalizar o gás signi�ca fazer com que ele chegue também ao micro e pequeno

consumidor, bem como ao consumidor residencial, e as condições para isto devem ser dadas pela Nova

Lei do Gás.

Leia também:

Interpretação constitucional mantém divisão sobre nova Lei do Gás 

Nova Lei do Gás: Arsesp atua para preservar normas constitucionais 

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