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RESUMO 
 
 

O setor de gás natural no Brasil é marcado pela repartição de competências constitucionais entre 

a União Federal e os Estados. Esta repartição contém uma zona cinzenta no encontro entre tais 

competências, principalmente no que envolve a comercialização do gás e sua entrega ao 

consumidor final, criando um espaço regulatório compartilhado em que se torna difícil enxergar 

com clareza qual o agente responsável pela regulação de determinada atividade. Neste contexto, 

a partir da análise da literatura especializada, de debates públicos setoriais (principalmente no 

âmbito de processos legislativos) e de casos concretos nos quais foi discutida esta repartição de 

competências, não parece existir uma interpretação ou solução viável que dê maior precisão a 

esta repartição de competências e que mantenha um equilíbrio ótimo no setor. Visto isso, este 

estudo propôs-se a apresentar e analisar instrumentos legais que facilitem a atuação conjunta 

entre as agências evolvidas neste espaço regulatório compartilhado. Para tanto, foi analisada a 

literatura que trata dos mecanismos de cooperação/coordenação interfederativa e regulatória, 

assim como suas principais vantagens e desvantagens. Com base nesta análise e nas 

características do setor, são apresentados neste estudo os mecanismos mais apropriados para 

facilitar o equilíbrio na atuação dos entes regulatórios em questão e discutidas as principais 

dificuldades e pontos de atenção envolvendo sua aplicabilidade e implementação. 

Palavras-chave: Regulação. Gás Natural. Competências Constitucionais. Coordenação 
Regulatória. Cooperação Federativa. 
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ABSTRACT 
 
 

The natural gas sector in Brazil is marked by a division of jurisdiction set out in the Federal 

Constitution of 1988 between the Federal Government and the States. This division contains a 

grey area in which these jurisdictions meet, mainly in the commercialization of the gas and its 

delivery to the final consumers, creating a shared regulatory space in which it is difficult to 

ascertain the specific entity with jurisdiction to regulate certain activities. In this context, based 

on the analysis of the related literature, public debates in the sector (mainly in the scope of the 

legislative process) and in concrete cases in which the division of jurisdictions was discussed, 

there does not seem to be a feasible interpretation or solution to make said division more precise 

while maintaining an optimal balance in the sector. Considering this, this study set out to present 

and analyze legal instruments that may ease the joint action of the regulatory agencies present 

in this shared regulatory space. In order to accomplish this, an analysis was made on the 

literature regarding the mechanisms for federative and regulatory coordination/cooperation as 

well as its main advantages and disadvantages. Based on this analysis, this study presented the 

most appropriate mechanisms to facilitate the balance between the involved regulators and 

discussed the main difficulties and attention points related to the applicability and 

implementation of said mechanisms. 

Key words: Regulation. Natural Gas. Constitutional Jurisdictions. Regulatory Coordination. 
Federative Cooperation 
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INTRODUÇÃO 
 

 
O setor de petróleo e gás natural possui papel de destaque no Brasil e no mundo, não só 

pelo alto impacto econômico e geopolítico que acompanha suas atividades, como por sua 

importância para a composição da matriz energética mundial. 

No Brasil, apenas em forma de arrecadação de tributos, royalties, participação especial 

e bônus relativos à indústria de petróleo e gás, estima-se que tenham sido gerados cerca de R$ 

1,4 trilhão entre 2007 e 2017, com a expectativa de arrecadação de mais 1 trilhão e meio nos 

próximos 10 anos1. Ademais, o setor tem forte relação com o aumento da renda local, proporção 

de investimentos privados e com a criação de postos de trabalhos, mostrando-se uma ferramenta 

essencial para o desenvolvimento do país2. 

Entretanto, este setor tem sofrido diversas mudanças nos últimos tempos, não apenas 

pela volatilidade causada por eventos geopolíticos, mas pela transição de matriz energética pela 

qual passa o mundo atualmente, causada pela pressão por fontes de energia mais sustentáveis e 

menos poluentes, decorrente dos problemas ambientais causados pela queima de combustíveis 

fósseis3. 

Neste momento de transição, o gás natural passa a ocupar um papel cada vez mais 

relevante na matriz energética. Isto porque o gás representa uma fonte primária de grande 

disponibilidade, custo competitivo e menor nível de emissão de CO2 quando comparado com 

outros combustíveis fósseis como o petróleo e o carvão (sendo inclusive citado como 

ferramenta importante para a redução de emissão de poluentes recentemente verificada em 

países como Estados Unidos e China)4. 

Ademais, com relação ao Brasil, o gás natural representa uma ferramenta importante 

para contrabalancear as fraquezas da matriz elétrica5 nacional. Explica-se, enquanto a matriz 

elétrica mundial é formada principalmente por combustíveis fósseis (como o carvão mineral, 

 

 
1 Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis – IBP. A Relevância do Petróleo e Gás para o Brasil. 

IBP. 2018, p. 22. Disponível em <https://rdstation- 
static.s3.amazonaws.com/cms%2Ffiles%2F49401%2F1566244541Publicao_IBP_EY-final.pdf>. 

2   Id. 
3  https://editorabrasilenergia.com.br/o-combustivel-fossil-e-a-transicao-para-as-novas-fontes-de-energia/ 
4  https://www.abegas.org.br/arquivos/75040 
5      Ressalta-se aqui a diferença entre matriz energética e matriz elétrica, sendo aquela composta por todas as fontes 

de energia utilizadas (como combustíveis utilizados em automóveis e outros equipamentos que geram 
combustão) e esta formada pelo conjunto de fontes disponíveis apenas para a geração elétrica (conforme 
informado no site da EPE: http://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/matriz-energetica-e-eletrica). 
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petróleo e gás natural)6, a matriz elétrica brasileira é majoritariamente composta pela geração 

hidrelétrica, responsável por cerca de 65,2% da energia gerada no país7. Apesar da vantagem 

desta alta presença de fontes renováveis do ponto de vista da preservação ambiental, a geração 

hidrelétrica possui como uma de suas principais desvantagens a alta dependência de 

disponibilidade hídrica, de modo que, em períodos mais secos, a matriz hidrelétrica não possui 

lastro suficiente para assegurar o suprimento nacional. 

Neste sentido, como o gás natural possui um fluxo de produção contínuo nos 

reservatórios brasileiros, assim como a possibilidade de ser adquirido no mercado de curto 

prazo, apesar de ser mais caro do que a energia de fonte hídrica, ele pode ser utilizado 

eficientemente para cobrir as falhas deste modelo energético. 

Além de sua função como fonte de energia, o gás natural também possui importante 

papel como matéria prima, principalmente nas indústrias química e petroquímica, compondo 

parte majoritária dos custos dessa indústria8. 

Entretanto, apesar das vantagens do uso do gás natural como fonte energética e matéria 

prima, assim como seu papel de destaque no momento de transição energética, o mercado de 

gás natural no Brasil não se desenvolveu como esperado. 

As causas desse desenvolvimento pouco expressivo são diversas. A priori, observa-se 

que, durante muitos anos, não foi dada muita importância ao mercado de gás natural no Brasil9, 

sendo tal mercado tratado de forma acessória quando comparado ao mercado de petróleo. O gás 

natural em si era tratado como um subproduto da atividade de exploração e produção de 

hidrocarbonetos no país, a qual era majoritariamente focada na obtenção de petróleo. 

Ademais, durante muito tempo, o setor carecia de um marco regulatório específico e o 

marco legal do setor era tratado de forma subsidiária na Lei 9.478, de 6 de agosto de 1997 (“Lei 

do Petróleo”), que se dedicava, majoritariamente, à atividade de exploração e produção, com 

foco nas especificidades do petróleo. 

 
 
 

 
6 https://www.iea.org/data-and- 

statistics?country=WORLD&fuel=Energy%20supply&indicator=Total%20primary%20energy%20supply%2 
0(TPES)%20by%20source 

7 http://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/matriz-energetica-e-eletrica 
8 https://editorabrasilenergia.com.br/gas-natural-materia-prima/ 
9 GALVÃO, Rafael Silva Paes Pires. Aspectos técnico–legais concernentes ao gás natural. Revista Jus 

Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 9, n. 540, 29 dez. 2004. Disponível em: 
https://jus.com.br/artigos/6138. Acesso em: 13 mar. 2020. 
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A necessidade de uma regulação específica para o gás natural decorre principalmente 

das especificidades físicas deste material, pois, por óbvio, ao contrário do petróleo, ele ocorre 

naturalmente em estado gasoso, o que dificulta seu transporte e armazenagem10, que requerem 

soluções tecnológicas específicas para serem viabilizados (e.g.: liquefação para transporte por 

navios ou caminhões, compressão para transporte em cilindros ou construção de condutos 

pressurizados especiais). De fato, as dificuldades no transporte de gás são tão expressivas e 

custosas que diversos produtores de gás preferiam direcionar grande parte da produção de gás 

para a queima, focando apenas no petróleo encontrado, quando se tratava de gás associado (ou 

seja, encontrado juntamente com petróleo nos reservatórios), ou simplesmente abandonar o 

campo, quando se tratava de gás não associado (isolado do petróleo no reservatório)11. 

Apesar disto, mesmo com a promulgação da Lei 11.909, de 4 de março de 2009, o 

mercado de gás natural não se desenvolveu como o esperado. Neste sentido, Floriano Azevedo 

Marques Neto destaca que por algum tempo supôs-se que o setor não tinha o desenvolvimento 

esperado pela falta de um marco legal, entretanto, mesmo com a criação deste marco, o setor 

de gás continua sendo “um dos principais vácuos do nosso desenvolvimento, a contribuir em 

muito com os problemas que temos para o crescimento econômico sustentável” 12. 

A este cenário atual, marcado por insuficiências regulatórias e dificuldades técnicas, 

soma-se a mudança atual no quadro dos principais agentes atuantes no setor (players), 

decorrentes dos processos de desinvestimento da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), empresa 

que ocupa fatia majoritária deste mercado. Neste sentido, de acordo com o boletim mensal da 

produção de petróleo e gás natural publicado em dezembro de 2019 pela Agência Nacional de 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (“ANP”), a Petrobras é responsável por 93,2% da 

produção de gás natural no país. Ademais, até recentemente, 2 das principais transportadoras 

de gás natural do Brasil (TAG e TBG) eram controladas pela Petrobrás, assim como diversas 

distribuidoras estaduais (estas por meio da Gaspetro, subsidiária da Petrobras). 

Entretanto, recentemente, a Petrobras vem passando por um processo de 

desinvestimento de alguns de seus ativos, dentre os quais incluem-se diversos ativos de 

 
 
 

10     Observa-se, quanto a este ponto, que soluções possíveis para a viabilização deste transporte, como a liquefação 
do gás ou a construção de dutos de alta pressão demandam grandes investimentos. 

11  (estudo FGV pag. 18). Disponível em: 
http://www.fgv.br/fgvenergia/caderno_gas_natural/files/assets/common/downloads/Caderno_G.pdf 

12 MARQUES NETO, Floriano Azevedo. Breves Notas Sobre o Atual Marco Regulatório das Concessões de 
Transporte de Gás. In: D’ASSUNÇÃO, Maria (org.). Gás Natural no Cenário Brasileiro. Synergia Editora, 
2015, p. 94 -95. 
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exploração e produção (campos e blocos), assim como o seu controle nas supracitadas 

transportadoras de gás (TAG e TBG)13. 

Ademais, além deste processo de desinvestimento, muitas distribuidoras atualmente 

controladas pelo Estado estão passando por estudos sobre privatização14. Visto isso, em breve, 

parte da fatia ocupada pela Petrobras e pelo Estado nas etapas de exploração, produção, 

transporte e distribuição de gás natural passará a pertencer a outros agentes, mudando de forma 

relevante a dinâmica deste mercado, ao substituir a configuração atual, marcada pela presença 

de poucos agentes com alto poder de mercado, por uma configuração marcada por uma 

diversidade de agentes maior, com interesses difusos e poder individual de mercado reduzido. 

O resultado desta reconfiguração do mercado é a possível geração de novas fontes de 

desequilíbrio do sistema regulado, causadas pelos novos interesses que podem surgir com a 

entrada destes novos agentes. Estes novos interesses, muito mais heterogêneos do que os 

atualmente observados, apresentaram novos problemas que, provavelmente, precisarão de 

novas soluções por parte do ente regulador15. 

Tendo em vista as dificuldades supracitadas ao desenvolvimento do mercado de gás 

natural no Brasil e o novo cenário presente com o desinvestimento da Petrobrás, o Governo 

Federal buscou o aprimoramento do marco legal do setor, assim como a existência de soluções 

para resolver os gargalos impeditivos ao pleno desenvolvimento deste. Como resultado, dois 

programas federais foram criados, o Programa Gás para Crescer (no governo Dilma Roussef, 

em 2016) e o Novo Mercado de Gás (no Governo Jair Bolsonaro, em 2019). Estes programas 

apresentaram objetivos próximos, como a ampliação da competitividade no setor, promoção de 

liquidez no mercado, revisão de questões tributárias, criação de regras para a integração entre 

os setores de gás e energia elétrica e a harmonização das regulações federal e estadual. O Gás 

para Crescer e o Novo Mercado do Gás apresentaram alguns resultados positivos, atingindo 

 
 
 
 
 
 

13 Mais informações sobre as diversas fases deste processo de desinvestimento, incluindo os contratos firmados 
e executados, podem ser obtidas em: https://www.investidorpetrobras.com.br/. 

14 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,tres-estados-querem-privatizar-distribuicao-de- 
gas,70002986031 

15 Um exemplo deste possível desequilíbrio está no fato de que, até muito recentemente, os transportadores e 
distribuidores de gás natural no Brasil eram, majoritariamente, controlados pela Petrobras. Portanto, conflitos 
entre estes agentes eram menos comuns e mais facilmente resolvidos. Entretanto, no momento atual, coma 
desvertizalização do setor e desinvestimento da Petrobras, espera-se que estas empresas passes a ter diferentes 
controladores, o que aumentaria, teoricamente, a possibilidade de conflitos entre elas. 
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metas como a alteração da estrutura tarifária do transporte de gás e o aperfeiçoamento de 

alterações legislativas no projeto de lei que visa alterar o marco legal do setor (PL 6407/2013)16. 

Um dos pontos que enfrentou os maiores obstáculos durante as discussões do Gás para 

Crescer e do Novo Mercado de Gás, assim como em outros fóruns de discussão do setor, foi a 

intenção de harmonização da regulação do setor nos níveis federal e estadual17. Esta desarmonia 

decorre da divisão de competências da cadeia de valor do gás natural18 prevista na Constituição 

Brasileira de 1988 (“Constituição”). No referido diploma constitucional, combinado com a 

legislação federal sobre o assunto, as atividades de exploração e produção, transporte, 

comercialização, importação, estocagem, liquefação e regaseificação são considerados 

monopólios legais de titularidade da União (art. 177 da Constituição). Por outro lado, os 

“serviços locais de gás canalizado”, também chamados de distribuição de gás canalizado, são 

considerados como um serviço público de titularidade dos Estados. 

Devido à diferenciação feita acima, assim como à indeterminação dos termos utilizados 

pela Constituição, existe uma forte incerteza quanto aos limites de cada uma destas atividades, 

principalmente no que concerne ao transporte, distribuição e comercialização, o que cria 

obstáculos para o desenvolvimento de grandes projetos de infraestrutura e políticas 

governamentais. Ademais, por mais que uma delimitação mais precisa tenha sido buscada nos 

projetos de lei que instituíram ou alteraram o marco legal do setor, conforme será analisado 

posteriormente, estes projetos não lograram sucesso relevante nesta delimitação, 

principalmente por receios com relação a possível inconstitucionalidade de se fazer esta 

delimitação por lei federal, assim como pelos conflitos entre a multiplicidade de interesses 

envolvidos. 

De fato, a divisão de competências entre diferentes entes federativos é um problema de 

alta relevância no direito brasileiro. Neste contexto, conforme aponta Virgílio Afonso da 

Silva19, em pesquisa realizada em 2009, grande parte das ações em trâmite perante o Supremo 

 
 

16 Cabe observar que alguns destes resultados foram alcançados mesmo sem a alteração do marco legal (seja por 
decreto ou por regulação infra-legal), enquanto outros, apesar de inseridos no texto do PL, necessitam da 
aprovação e transformação em lei deste para surtirem efeito. 

17 Os obstáculos a esta meta de harmonização ficarão claros ao se examinar as emendas legislativas discutidas 
durante os projetos de marco legal do setor assim como nas discussões dos programas federais aqui citados. 

18 Por cadeia de valor do gás natural, entendem-se as etapas e atividades econômicas envolvidas no setor de gás 
natural, incluindo a exploração e produção; a importação; o processamento ou tratamento; o transporte; a 
estocagem; a liquefação e regaseificação; a distribuição e a comercialização (COSTA, Hirdan Katarina de 
Medeiros et al. Atualidades Regulatórias no Mercado de Gás Brasileiro. Rio de Janeiro: Synergia,2018, p. 6). 

19 SILVA, Virgílio Afonso da. Federalismo e articulação de competências no Brasil. In: PETERS, B. Guy e 
PIERRE, Jon. Administração pública: coletânea. São Paulo: Editora Unesp, Brasília, DF: ENAP. 2010, p. 
557. 
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Tribunal Federal tinham como objeto de discussão a divisão constitucional de competências 

legislativas. De acordo com esta pesquisa, 13,2% das ações em trâmite perante a Suprema Corte 

eram fundamentadas no artigo 22 da Constituição Federal (que trata das competências 

privativas da União), e 7% fundamentavam-se no artigo 24 (que trata das competências 

concorrentes entre diferentes entes federativos). 

Este trabalho parte, portanto, da premissa de que a repartição de competências para as 

diferentes atividades envolvendo gás natural e os impactos decorrentes dessa repartição são um 

dos principais fatores do subdesenvolvimento do setor. Esta premissa é fundamentada, 

principalmente, nas discussões travadas e nas soluções propostas durante o Programa Gás Para 

Crescer, conforme relatórios técnicos destas discussões20, que serão analisados posteriormente, 

assim como nas sugestões e dados apresentados nos casos concretos aqui analisados21. 

Ademais, as tentativas de harmonização regulatória feitas pelo governo federal têm 

sofrido forte resistência de alguns Estados federados e de concessionárias de serviços de 

distribuição de gás. Neste ponto, por um lado, distribuidoras de gás natural e associações do 

setor, como a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás), 

argumentam que possíveis violações ao monopólio das distribuidoras e à competência dos 

Estados seria prejudicial aos consumidores locais e inviabilizaria políticas de subsídio cruzado 

e expansões da malha de gasodutos22. Entretanto, por outro lado, o governo federal e alguns 

agentes e associações de setores dependentes do gás natural argumentam que a fragmentação 

regulatória criada pela constituição inviabiliza grandes projetos que trariam benefícios 

econômicos para o país, assim como o fato do ambiente regulatório em alguns estados ser 

demasiadamente incipiente e frágil, dificultando o crescimento do setor. 

Como resultado desta resistência, conforme mencionado anteriormente, os projetos de 

alteração legislativa do setor não lograram êxito em delimitar a competência de cada um dos 

agentes reguladores deste, mantendo um ambiente de incerteza que deverá ser resolvido pelos 

próprios agentes reguladores. 

Além disso, destaca-se que, apesar de já terem sido criados compromissos de 

cooperação entre entidades federais e estaduais (os quais serão analisados posteriormente), 
 

20 BRASIL. Ministério de Minas e Energia – MME. Comitê Técnico para o Desenvolvimento da Indústria do 
Gás  Natural  –  CT-GN.  Subcomitê  SC3:  Distribuição.  1º  Relatório.  Abril  de  2017.  Disponível  em: 
<http://www.mme.gov.br/documents/36216/458640/SC3_Relat%C3%B3rio_Distribui%C3%A7%C3%A3 
o_vFinal.pdf/19d1559a-9e79-9e83-65b7-7a277ee806f5>. Acesso em 24-01-2021. 

21 Vide Capítulo 3. 
22 Conforme comentários feitos nos fóruns de discussão do Gás Para Crescer e em processos de consulta pública 

analisados no Capítulo 2.2.4. 
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nenhum ato concreto foi feito até o momento, o que ilustra a dificuldade de implementação 

destes acordos. 

Diante desse cenário, este trabalho terá o objetivo de, com base literatura sobre o assunto 

e nos casos concretos analisados, propor possíveis soluções para a harmonização e equilíbrio 

regulatório do setor. Estas soluções serão focadas, conforme hipótese exposta acima, não 

puramente na interpretação constitucional e legal da alocação de competências no setor, mas 

nos instrumentos que podem ser utilizados para que este problema possa ser resolvido de forma 

mais eficiente, sem a necessidade de novas alterações legislativas ou constitucionais, assim 

como nas principais dificuldades e obstáculos que estes instrumentos podem enfrentar e 

possíveis maneiras de se resolver tais dificuldades e obstáculos. 

De fato, uma hipótese inicial que se pretende investigar é que o problema de 

compartilhamento de competências no setor de gás não possui uma solução clara, pela pura 

interpretação jurídica do marco constitucional e legal envolvido, que possibilite sua resolução 

de forma relativamente incontestável e prática pela via legislativa ou judicial. Entretanto, por 

meio de mecanismos de cooperação e coordenação federativa e regulatória, pode ser possível 

harmonizar a regulação do setor, de modo a minimizar as ineficiências e problemas trazidos 

pelo compartilhamento. 

 
 

METODOLOGIA 

 
Para que se possa resolver o problema de pesquisa proposto, o trabalho divide-se em 

três partes, além desta introdução e da conclusão. 

Na primeira parte, discute-se o referencial teórico deste trabalho, notadamente aquele 

que trata do federalismo e dos problemas de coordenação que lhe são inerentes na execução de 

políticas públicas, cujo objetivo é o de apresentar os supramencionados instrumentos que 

podem auxiliar na resolução do problema de fragmentação do setor e como tais instrumentos 

se relacionam. Para esse fim, primariamente, descreve-se e se analisa o processo de 

fragmentação regulatória do setor de gás natural exposto acima, decorrente do 

compartilhamento de competências entre Estados e União Federal, para que se possa identificar 

os pontos de conflito e convergência destas competências e seus resultados em relação ao 

desenvolvimento do setor e às políticas públicas buscadas por cada ente envolvido. Sobre este 

ponto, deve ser ressaltado que a doutrina jurídica já discutiu amplamente este processo de 

fragmentação, já existindo vasta produção acadêmica sobre suas possíveis delimitações. 
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Entretanto, conforme ficará claro na análise dos casos concretos, este problema, apesar de já ter 

sido posto, ainda não possui uma solução clara. Ademais, os contornos e especificidades desta 

fragmentação sofreram (e sofrerão) mudanças relevantes, tanto pela proliferação de casos 

concretos em que este problema se faz presente como pelas alterações legislativas e 

tecnológicas em curso no setor de gás. 

Nesta parte, inicialmente, serão apresentadas diferentes fontes doutrinárias, da área 

jurídica, que tratam da estrutura federalista do Estado brasileiro, especialmente no que se refere 

à divisão de competências feita pela Constituição Federal. Com base nesta literatura, será 

possível identificar as fronteiras estabelecidas pela Constituição para o compartilhamento de 

competências no setor de gás natural, assim como o modo de interação entre as competências 

federais e estaduais23. Também será apresentada a literatura de referência na área de ciência 

política sobre as interações entre diferentes entes federados, para que se possa identificar os 

principais meios pelos quais estes entes possam interagir e coordenar suas políticas públicas em 

um espaço de autoridade compartilhada. 

Em seguida, ainda na primeira parte desta dissertação, será analisada a literatura 

internacional que trata da coordenação regulatória. Nesta seção, serão identificadas as 

principais causas que levam ao compartilhamento do espaço regulatório24 por diferentes entes 

reguladores, os modos como este compartilhamento se manifestam em diferentes situações e as 

vantagens e desvantagens deste compartilhamento. Com base nisso, serão identificados os 

diferentes métodos para que estes reguladores possam atuar em conjunto (de modo negocial ou 

por meio de interfaces normativas), para minimizar os problemas resultantes do 

compartilhamento do espaço regulado, com foco nas soluções mais apropriadas para o 

compartilhamento de funções específico verificado no setor de gás natural no Brasil. 

Na segunda parte, será analisado o marco legal do setor de gás natural nos níveis 

constitucional, legal e infralegal. Será dada ênfase ao tratamento legal, histórico legislativo e 

entendimentos doutrinários sobre a distribuição de competências entre os entes federativos. 

Inicialmente será analisado o histórico legislativo do setor, disponibilizado nos sítios 

 
 

23 Novamente, cabe observar que esta distinção, assim como as considerações teóricas que serão expostas no 
capítulo posterior, sobre o marco legal do setor, já foram discutidas amplamente na academia. Entretanto, sua 
compreensão é fundamental para que se possa analisar os casos concretos no setor e a aplicabilidade dos 
instrumentos propostos para resolver tais problemas de fragmentação. 

24 O termo “espaço regulatório” ou “espaço regulado”, é utilizado para se referir à dinâmica e às relações de poder 
existentes entre normas, instituições e agentes (reguladores, regulados e terceiros afetados) em um determinado 
tempo e espaço (cf. HANCHER, L; MORAN; M. Organizing Regulatory Space. In: BALDWIN, Robert et al. 
(Orgs). A Reader on Regulation. Oxford: Oxford University Press, 1998). 
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eletrônicos de órgãos oficiais (e.g.: Senado Federal, Câmara dos Deputados e Ministérios) 

examinando-se as discussões e propostas de regulamentação do setor na assembleia nacional 

constituinte que deu origem à Constituição de 1988 e nos projetos de lei que criaram o marco 

legal do gás natural no Brasil, para que se possa identificar as principais intenções do legislador 

sobre este setor assim como seus princípios inteligíveis mais claros. 

Ademais, serão apresentadas e analisadas criticamente as considerações da literatura de 

referência sobre as características de cada segmento específico do setor de gás natural, 

conforme a Constituição e as leis setoriais, de modo a identificar as principais características 

destes segmentos e refinar a divisão já feita no capítulo anterior. Em continuação, serão 

expostas as principais discussões e críticas à divisão de competências do setor, especialmente 

no âmbito de programas federais e projetos de lei criados com o objetivo de reformá-lo (dando 

ênfase para as tentativas de harmonização regulatória e criação de um mercado livre de gás 

natural), observando-se os principais problemas encontrados no setor, os mecanismos de 

endereçamento propostos e os resultados destas discussões. 

Na conclusão da segunda parte, tendo como base a literatura sobre repartição 

constitucional de competências, os apontamentos desta sobre o marco constitucional e legal do 

setor e os princípios e intenções legislativas que guiaram a criação deste marco, serão 

apresentadas diferentes interpretações possíveis desta repartição de competências, sendo 

indicada a interpretação mais adequada (se houver), que possa preservar ao máximo os 

diferentes interesses buscados por cada regulador, minimizando as falhas de mercado e 

insegurança jurídica encontrados atualmente na regulação do setor. 

Na terceira parte, serão analisados casos concretos em que o compartilhamento de 

competências no setor de gás natural, entre União e Estados, foi alvo de discussão. Nesta parte, 

foram selecionados quatro casos, sendo duas disputas judiciais e dois processos de alteração 

regulatória e revisão tarifária em âmbito estadual. Os casos foram escolhidos com base em sua 

relevância para o setor, por meio de pesquisa em bases de dados públicas (e.g.: matérias 

jornalísticas, artigos científicos e dissertações e pesquisa em sistemas de busca de tribunais). 

Cabe observar que a leitura e análise destes casos serviu como ponto de partida deste trabalho, 

para que fosse possível identificar os principais resultados do compartilhamento de 

competências no setor e as dificuldades causadas por ela, de modo a delimitar um problema de 

pesquisa e a forma pelo qual este problema poderia ser encarado. 

Primariamente, no âmbito judicial, será analisada a única disputa no setor, cujas 

informações são públicas, que se encontra em trâmite no Supremo Tribunal Federal (“STF”). 
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Este caso consiste em disputa envolvendo projeto de liquefação e comercialização de gás 

natural por caminhões, em que se discutiu a submissão de determinado duto (ligando gasoduto 

de transporte à planta de liquefação) à regulação federal ou estadual, assim como a necessidade 

de participação, ou não, da distribuidora estadual na operação deste duto (“Caso Gemini”). A 

escolha deste caso é justificada, principalmente, pelo seu estágio avançado de discussão (único 

já em trâmite perante o STF e com decisões liminares já proferidas pelos ministros do tribunal), 

pela intenção do STF de criar um precedente relevante ao decidir sobre o caso, que afetaria 

casos similares. 

Posteriormente, ainda em âmbito judicial, será discutido processo em trâmite no 

Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (“TJSE”), envolvendo projeto de importação de gás 

natural liquefeito (“GNL”), regaseificação deste e transporte, por condutos, à planta 

termelétrica, para uso como combustível (“Caso Celse”). A relevância deste caso está, 

primariamente, no fato de apresentar uma configuração distinta da observada no Caso Gemini, 

pois, além de contar com arcabouço legislativo estatal distinto, neste caso, o regulador estadual 

decidiu pela não submissão do projeto à regulação estadual, o que não impediu a deflagração 

de disputa judicial pela distribuidora local. Este caso também conta com diferenças técnicas 

quanto ao projeto em si (com uso do gás para geração elétrica e não para comercialização por 

caminhões), além de ser mais atual do que o Caso Gemini (por ter iniciado em 2018, enquanto 

o Caso Gemini tramita no STF desde 2006). O caso também é relevante pela magnitude do 

projeto envolvido, o qual, de acordo com informações públicas, conta com a maior termelétrica 

a gás natural da América Latina25. 

Ademais, cabe ressaltar que a escolha destes dois casos judiciais em detrimento de 

outros que possam existir tem base na maior relevância destes, pelos motivos já expostos 

anteriormente e pela predominância de menções a estes casos na pesquisa feita. Neste sentido, 

ao se pesquisar os termos “projeto gás natural disputa judicial” e “disputa competência gás 

natural” em mecanismo de buscas da internet26, dos 40 resultados mais relevantes encontrados, 

os casos aqui citados figuraram em 12 destes 40 resultados, sendo, inclusive, os únicos casos 

judiciais citados envolvendo o compartilhamento de competências no setor. Além disso, 

 
 
 
 

 
25 https://www.gov.br/pt-br/noticias/energia-minerais-e-combustiveis/2020/08/maior-termoeletrica-a-gas-natural- da-
america-latina-e-inaugurada-em-sergipe 
26 Pesquisa feita em 14 de novembro de 2020 pelo site www.google.com. 
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também foram encontradas duas dissertações de mestrado que promoveram estudos de caso 

sobre estas disputas27. 

Já no âmbito de revisão regulatória e tarifária estadual, serão analisadas duas consultas 

públicas, promovidas por agências reguladoras estaduais, visando adaptar os mercados locais 

às disposições sobre o mercado livre de gás e modernizar o marco regulatório existente, nas 

quais o problema de fragmentação se mostrou presente. Apesar da existência de processos de 

revisão regulatória similares em diversos Estados, para este estudo, foram selecionados os 

processos ocorridos nos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. 

Esta escolha tem como justificativa principal o fato destes Estados possuírem o mercado 

de distribuição mais maduro do país, já que, conforme nota técnica da ANP, contam com 

prestadores do serviço de distribuição de gás há mais tempo do que os outros Estados28, além 

de serem os únicos Estados com distribuidoras controladas por entes privados29. Ademais, 

dentre os processos de revisão regulatória para adaptação ao mercado livre ocorridos em 

diversos Estados do país, apenas os processos ocorridos no Rio de Janeiro e em São Paulo foram 

finalizados. 

Por fim, com base nas interpretações teóricas analisadas e propostas na segunda parte, 

nos problemas encontrados nas discussões sobre alteração legislativa e nos casos concretos 

analisados, serão apresentadas algumas sugestões para solucionar os problemas de 

fragmentação do setor, assim como os mecanismos específicos por meio dos quais esta solução 

pode ser implementada e seus desafios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 Quais sejam: (SANTOS, Michelle Manaia. Regulação descentralizada: um estudo à luz dos setores de energia 
e gás natural. 2014. Dissertação (Mestrado em Direito Econômico e Financeiro) - Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014, p. 13. doi:10.11606/D.2.2014.tde-11022015-140016. Acesso em: 
2020-09-26) e (Gonçalves, Carla Maria de Oliveira Castro. A revisão do marco regulatório para o setor de gás 
natural e o by pass da rede de distribuição. 2019. Disponível em < 
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace;/handle/10438/28876>. Acesso em: 2020-11-14). 

28 BRASIL. Superintendência de Comercialização e Movimentação de Gás Natural – Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP. Organização da Indústria Brasileira de Gás Natural e 
Abrangência de uma Nova Legislação. Março, 2004. Disponível em: < http://www.anp.gov.br/images/central- 
de-conteudo/notas-estudos-tecnicos/notas-tecnicas/nota-tecnica-mar2004-preliminar-scm.pdf>. Acesso em 
14/11/2020) 

29 Conforme pesquisa feita no site das distribuidoras estaduais. 
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1. MARCO TEÓRICO – FEDERALISMO E COORDENAÇÃO REGULATÓRIA 

 

 
Diante do exposto na introdução deste trabalho, este capítulo apresentará os principais 

marcos teóricos que serão utilizados para que se possa buscar uma possível solução para a 

fragmentação de competências e para o desenho de um modelo para resolver os problemas 

apontados na introdução. 

Para isso, primeiramente, será estudada, sob a perspectiva do direito e da ciência 

política, o modelo federalista de repartição de competências presente no Brasil. Com isso, será 

possível ter melhor entendimento sobre as competências da União e dos Estados no setor. 

Posteriormente, será analisada a doutrina nacional e internacional sobre coordenação 

regulatória, para que se possa identificar a utilidade desse mecanismo para resolver os 

problemas apontados neste trabalho, assim como a melhor forma de aplicá-lo. 

Por fim, serão expostas considerações sobre como estes diferentes mecanismos 

(regulatórios e federativos) se relacionam, assim como sua aplicabilidade no setor analisado. 

 
 

1.1 – Federalismo no Estado Brasileiro 

 
Este item tratará, primeiramente, dos apontamentos da doutrina sobre o estado federal e 

sobre a forma como, com base neste modelo organizacional, foram repartidas as competências 

criadas pela Constituição aos diferentes membros da federação. Deste modo, será possível 

conceituar a repartição de competências no setor de gás já exposta no capítulo anterior. 

Posteriormente, será analisada literatura específica sobre conflitos e soluções em um 

modelo federalista cooperativo, como o que se verifica no Brasil, para que se possa 

compreender melhor os problemas identificados anteriormente no setor de gás, sua relação com 

o sistema criado pela Constituição e possíveis modos de abordar tais problemas. 

 
 

1.1.1 - Federalismo na Constituição de 1988 
 

O federalismo, conforme definido por José Afonso da Silva 30 , é uma forma de 

organização política do Estado baseada na união de coletividades públicas dotadas de 
 

30 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 18. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
2014, P. 103. 
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autonomia político constitucional e federativa. Esta forma de organização do Estado, 

claramente inspirada pela Constituição norte-Americana de 1787, foi assumida pelo Brasil 

desde a Constituição Federal de 1889, com a proclamação da República, sendo mantida nas 

constituições posteriores a esta (incluindo, obviamente, a Constituição atual, de 1988). 

Michel Temer31 ressalta que o sistema federal possui ao mesmo tempo características 

de centralização (marcada pela reunião dos entes formadores desta ordem) e descentralização 

(marcada pela existência de múltiplos núcleos com capacidade legislativa). Este autor aponta 

três características fundamentais para a caracterização do sistema federal: (i) a descentralização 

política ou repartição de competências fixada na Constituição; (ii) a participação de vontades 

jurídicas parciais na criação de uma ordem nacional; e (iii) a possibilidade de autoconstituição 

(marcada pela existência de constituições estaduais)32. 

Especificamente quanto à sua característica de centralização, conforme exposto no 

artigo 18 da Constituição de 1988, o sistema federal é marcado pela reunião de certas entidades 

que compõem o chamado ‘Estado Federal’, são elas: a União Federal, os Estados Membros ou 

Estados, os Municípios e o Distrito Federal. Dentre estas entidades, as mais relevantes para a 

compreensão do sistema federativo e do problema de pesquisa alvo deste trabalho são os 

Estados Membros, unidades dotadas de autonomia e personalidade jurídica próprias, que 

compõem o Estado Federal, e a União Federal, entidade autônoma formada pela reunião das 

partes componentes (Estados, Municípios e Distrito Federal), a qual cabe exercer as 

prerrogativas da soberania do Estado Brasileiro. 

A supramencionada autonomia dos Estados (que, segundo a doutrina, não deve ser 

confundida com a soberania, da qual goza apenas o Estado Federal 33) tem base em dois 

elementos basilares: a existência de órgãos governamentais próprios e a posse de competências 

exclusivas. 

Esta organização estatal, principalmente no que se refere à repartição de competências, 

cria uma situação na qual um mesmo território e um mesmo povo são submetidos à autoridade 

de mais de um ente (União, Estados e Municípios34). Neste modelo, a incidência da autoridade 
 

31  TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 23.ed. Rio de Janeiro: Malheiros Editores, 2010, p, 60. 
32 Ibid. p, 65. 
33 Conforme destacam: SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 18. ed. São Paulo: 

Malheiros Editores, 2014, p. 104. TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 23.ed. Rio de Janeiro: 
Malheiros Editores, 2010, p. 62 e 63. SLAIB FILHO, Nagib. Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Editora 
Forense, 2004, p. 808 e 809. 

34 Deve ser ressaltado que, de acordo com José Afonso da Silva, os Municípios não deveriam ser considerados 
parte da federação per se, apenas divisões administrativas dos Estados. Entretanto, esta discussão não será 
aprofundada aqui, por fugir ao que tangencia o problema de pesquisa apresentado. 
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de cada ente é organizada com base na divisão de competências presente na Constituição 

Federal. Entretanto, a constante mudança da realidade fática e a indefinição de muitos dos 

termos utilizados pela Constituição cria insegurança quanto à extensão específica destas 

competências, podendo surgir interseções que não parecem se encaixar claramente na esfera de 

determinado ente federado. 

 
 

1.1.2 - Repartição e Conceituação de Competências 
 

Dada a complexidade da estrutura do Estado Federal moderno, assim como as mudanças 

constantes em sua realidade fática, os contornos exatos da competência de cada ente da 

federação parecem ficar cada vez mais turvos e inexatos. De acordo com José Afonso da Silva35, 

esta repartição de competências tem como seu princípio norteador geral o critério da 

predominância do interesse, segundo o qual matérias de predominante interesse geral ou 

nacional ficam a cargo da União enquanto matérias de interesse regional e mais específico 

ficariam a cargo dos Estados. 

No entanto, mesmo com o critério de predominância do interesse, em alguns casos, a 

identificação do que compõe interesse nacional ou interesse regional ainda passa por sérias 

dificuldades, tornando necessário o estabelecimento de critérios para que se possa estabelecer 

o limite da repartição de competências. 

Conforme apontado pela doutrina, existem três critérios principais utilizados por 

diferentes constituições para resolver eventuais conflitos de competência, que tomam como 

base os poderes enumerados (ou seja, que devem estar expressos na Constituição) e os poderes 

remanescentes ou reservados (que englobam o restante não enumerado). Estes critérios são: (i) 

a enumeração de poderes da União, reservando-se aos Estados os poderes remanescentes 

(adotado em países como EUA, Argentina e México); (ii) a enumeração de poderes dos Estados, 

reservando-se a União os poderes remanescentes (adotado, por exemplo, no Canadá); e (iii) a 

enumeração exaustiva de competências das entidades federativas, sistema que vigora no Brasil 

para a repartição de rendas tributárias, no qual a União tem competência residual36. 

 
 
 
 
 
 

35 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 18.ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, 
p. 480. 

36  Id. 
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Ainda segundo a doutrina,37 o modelo brasileiro possui, como regra, a classificação das 

competências da União como expressas ou enumeradas e das competências dos Estados como 

residuais ou remanescentes, o que pode ser percebido pela redação do §1º do artigo 25 da carta 

maior, segundo o qual: “São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam 

vedadas por esta Constituição”. Segundo esta concepção, as competências da União devem 

estar expressamente numeradas na Constituição, delegando-se aos Estados as questões 

remanescentes, ou seja, não expressamente delegadas à União. 

Entretanto, esta regra geral possui algumas exceções, como no caso da matéria tributária 

(na qual a competência dos Estados é expressa, conforme verifica-se no artigo 155 da 

Constituição), de competências delegáveis (art. 20 da Constituição), da atuação paralela dos 

entes em uma mesma área (art. 23) e na atuação concorrente entre entes (art. 24), na qual a 

União possui competência para a definição de políticas e regras gerais e os Estados e 

Municípios possuem competências suplementares. Ao se observar estas exceções, com base 

nos ensinamentos da doutrina de referência, é possível estabelecer uma classificação de 

diferentes tipos de competências presentes na Constituição de 1988. 

Esta classificação, segundo José Afonso da Silva38, pode ser agrupada em dois macro 

grupos, o das competências materiais, e o das competências legislativas, sendo aquelas relativas 

ao dever-poder de concretizar as normas constitucionais e estas relativas à capacidade para 

editar leis e atos normativos diretamente legitimados pela Constituição39. 

Dentro do macro grupo de competências materiais, encontram-se as competências 

exclusivas e as competências comuns, cumulativas ou paralelas. As competências materiais 

exclusivas, são aquelas outorgadas exclusivamente a determinado ente, sem a possibilidade de 

delegação para outros (a exemplo da competência da União para emitir moeda, positivada no 

inciso VII do artigo 21 da Constituição)40. Por outro lado, as competências materiais comuns 

 
 
 
 

37 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 18. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
2014, p. 602. e TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 23.ed. Rio de Janeiro: Malheiros 
Editores, 2010, p. 67. 

38 SILVA, José Afonso da. 18. ed. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros Editores, 
2014, p. 482. 

39 DANTAS, Paulo Roberto de Figueiredo. Organização do Estado Brasileiro: Diferença entre competência 
material e competência legislativa. In: Curso de Direito Constitucional, 9. ed. São Paulo: Atlas, 2014. Cap. 7, 
p. 299-300. 

40 NASCIMENTO, Renato Mendes do. Repartição Constitucional de Competência. Revista Jus navigandi. 
Agosto de 2017. Disponível em: < https://jus.com.br/artigos/59501/reparticao-constitucional-de-competencia 
>. 
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são aquelas nas quais pode haver atuação concomitante e cooperativa entre os entes 

federativos41, sendo enumeradas, em sua maioria, no artigo 23 da Constituição42. 

Já no macro grupo das competências legislativas, incluem-se as competências 

exclusivas, as competências privativas, as competências concorrentes e as competências 

suplementares. 

De acordo com José Afonso da Silva, a competência legislativa exclusiva é observada 

apenas no âmbito dos Estados, incluindo questões sobre as quais apenas o Estado pode legislar, 

sem a possibilidade de delegação (sendo similar à competência material exclusiva). Segundo o 

autor, esta competência pode ser observada no artigo 18, §4º (que dispõe sobre a criação, 

incorporação, fusão e desmembramento de Municípios) e no artigo 25, §2º, que dispõe sobre a 

exploração dos serviços de gás canalizado (sendo, neste último caso, inferida pela competência 

material criada neste mesmo artigo)43. 

A competência legislativa privativa, da qual dispõe a União Federal, é similar à 

competência material exclusiva, tendo como diferença o fato de ser permitida a delegação das 

competências legislativas privativas pelo seu ente detentor44. 

As competências legislativas concorrentes ocorrem em casos em que mais de uma 

unidade federativa pode dispor sobre determinado assunto45, tendo a União competência para a 

edição de normais gerais (conforme competências privativas dispostas no artigo 24 da 

Constituição) e os Estados competência pela edição de normas específicas, aplicáveis às suas 

realidades46 (presentes, por exemplo, no artigo 24, I a XVI). Ademais, na falta destas normas 

gerais expedidas pela União, os Estados passam a deter competência plena para a criação destas 

normas gerais 47 . Por fim, a competência legislativa suplementar é, de acordo com José 

Afonso48, o “poder de formular normas que desdobrem o conteúdo de princípios ou normas 

gerais, ou que supram a ausência ou omissão destas”. Esta competência suplementar, na 

 

41 MOHN, Paulo. A repartição de competências na Constituição de 1988. Revista de Informação Legislativa. 
Brasília, vol. 47, n. 187 jul./set. 2010, p 220. Disponível em: 
<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/198704/000897830.pdf?sequence=1> 

42 Ressalta-se que, de acordo com Nagib Slaib Filho, o rol de competências materiais comuns não se esgotou no 
artigo 23 da Constituição, pois existem outros artigos que preveem competências comuns, relativos a questões 
de segurança pública (art 144), educação (art. 205) e proteção à criança e ao adolescente (art. 227). 

43 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 18.ed. São Paulo, Malheiros Editores, 2014. 
p. 603. 

44 Ibid, p. 482 
45  Id. 
46 TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 23.ed. Rio de Janeiro, Malheiros Editores, 2010. p, 68. 
47  Id. 
48 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 18. Ed. São Paulo, Malheiros Editores, 

2014. p. 483. 
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classificação de Michel Temer49, verifica-se quando tanto os Estados quanto a União podem 

legislar sobre normas gerais dentro do mesmo assunto. 

Por fim, também cabe observar a existência das competências legislativas e materiais 

específicas dos Municípios, ambas dispostas no artigo 30 da Constituição Federal. Em geral, 

considera-se de competência preponderante do Município aquelas em que predomina o 

interesse local em relação ao estadual ou nacional50. Este interesse local é aquele ligado de 

forma mais direta à sociedade ou comunidade municipal, o qual não pode depender 

exclusivamente de autoridades distantes que não vivenciam os problemas locais de forma mais 

próxima51. Entretanto, as competências específicas dos Municípios são menos relevantes para 

o problema de pesquisa aqui proposto, já que a divisão existente no setor de gás natural é feita 

exclusivamente entre Estados e União, não cabendo os Municípios legislar sobre questões 

específicas do setor. 

 
 

1.1.3 – Modelos de Relação de Competências no Federalismo 
 

Com base na análise sobre a natureza do sistema federal e sobre a conceituação e 

repartição de competências que compõem o setor de gás natural, neste momento, faz-se 

necessária a análise das estruturas de relação entre as competências de diferentes entes federais. 

Neste sentido, embora (como será exposto posteriormente) os Estados e a União 

compartilhem responsabilidades sobre a regulação do setor de gás, conforme pontuam Machado 

e Palotti52, esta divisão de responsabilidades não implica, necessariamente, em uma situação 

fática de cooperação. Segundo dissertam Machado e Palotti 53 , há diversos modelos de 

federalismo referentes ao compartilhamento de competências, quais sejam: o federalismo dual, 

cooperativo, centralizado, intraestado, interestado, modelo americano, modelo alemão. 

No modelo de federalismo dual, conforme definido em relatório da Advisory 

Commission on Intergovernmental Relations (“ACIR”)54, os poderes do governo central (no 

 
 

49  TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 23.ed. Rio de Janeiro, Malheiros Editores, 2010. p, 68. 
50 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 13ªed. São Paulo: Malheiros, 2003, p.109. 
51 FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. O controle de constitucionalidade das leis municipais. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2001, p.59. 
52 MACHADO, J.A. e PALOTTI, P.L.M. Entre Cooperação e Centralização: Federalismo e Políticas Sociais no 

Brasil Pós-1988. Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol. 30, n. 88, jun. 2015, p. 62. 
53  Id. 
54 ACIR – Advisory Commission on Intergovernmental Relations. The condition of contemporary federalism: 

conflicting theories and collapsing constraints. Washington, UNT, 1987, p.3. Disponível em: < 
https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc1339/>. Acesso em 24-01-2021. 
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caso do Brasil, a União) e dos Estados federados incidem sobre o mesmo espaço territorial. 

Entretanto, estes poderes incidem de forma separada e independente, em suas respectivas 

esferas. 

O modelo americano e o modelo interestado, conforme observado por Machado e 

Palotti55, apresentam forte semelhança com o modelo de federalismo dual, também sendo 

marcados pela atuação verticalizada e independente das esferas federativas. 

O modelo de federalismo cooperativo, definido no relatório supracitado da ACIR56, com 

base nas mudanças ocorridas no modelo de federalismo americano após o New Deal (até então 

predominantemente dual) é marcado pela interação maior e pelo compartilhamento de funções 

entre as esferas de poder de cada ente federal. Este modelo, em contraposição ao federalismo 

dual, que se caracteriza pela existência de três camadas independentes de instituições, é visto 

mais como um mecanismo único de governo, integrando várias engrenagens interdependentes. 

Apesar de possuir mais oportunidades de integração entre entes federados, o federalismo 

cooperativo perdeu grande parte do poder prescritivo do federalismo dual, resultando na criação 

de áreas pouco claras de definição de competências e responsabilidades, sem a estipulação de 

técnicas adequadas para a alocação destas competências57. 

Já o modelo de federalismo centralizado assemelha-se fortemente ao modelo 

cooperativo, sendo, entretanto, marcado pela posição do governo central como detentor de 

poderes regulamentares gerais, coordenando a atuação dos Estados, os quais agem como meros 

agentes administrativos do governo central.58 

Por fim, tanto o modelo alemão quanto o modelo intraestado apresentam forte 

semelhança com os modelos cooperativo e centralizado, por serem todos marcados pela atuação 

conjunta das esferas federativas, diferindo apenas no modo como estas esferas se articulam. 

Portanto, vê-se que é possível, conforme observado por Machado e Palotti59, agrupar as 

classificações expostas acima em duas diferentes esferas: uma marcada pela divisão mais clara 

de competências, com maior independência dos governos subnacionais (ou Estados); e outra 

 
55 MACHADO, J.A. e PALOTTI, P.L.M. Entre Cooperação e Centralização: Federalismo e Políticas Sociais no 

Brasil Pós-1988. Revista Brasileira de Ciências Sociais,vol. 30, n. 88, junho de 2015, p. 62. 
56 ACIR – Advisory Commission on Intergovernmental Relations. The condition of contemporary federalism: 

conflicting theories and collapsing constraints. Washington, UNT, 1987, p.3 e 4. Disponível em: < 
https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc1339/>. 

57  Id. 
58 MACHADO, J.A. e PALOTTI, P.L.M. Entre Cooperação e Centralização: Federalismo e Políticas Sociais no 

Brasil Pós-1988. Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol. 30, n. 88, junho de 2015, p. 62 e 63. 
59 Ibid., p. 63. 
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marcada por um maior compartilhamento de funções e interação entre esferas de governo. Com 

base nesta divisão, conforme observado por Celina Souza60, fica clara a alocação do modelo de 

federalismo adotado no Brasil pela Constituição de 1988 na segunda esfera, marcada pelo 

compartilhamento. Isso pode ser justificado, principalmente, pelo grande número de 

competências concorrentes, suplementares e materiais comuns estipuladas na Constituição, o 

que pode ser interpretado como indício da intenção do legislador em promover a atuação em 

conjunto dos entes federados. 

Este modelo de federalismo cooperativo ou centralizado (conforme definições do 

relatório da ACIR61), de acordo com Cibele Franzese62, tornou-se o modelo mais comumente 

observado nos estados federados modernos, pela inevitabilidade de compartilhamento de 

funções entre entes federados. Visto isso, a autora argumenta que o modelo de federalismo dual 

se tornou uma concepção cada vez menos utilizada. 

No entanto, conforme observado anteriormente, apesar da norma constitucional 

brasileira prever um modelo compartilhado de competências, esta previsão nem sempre resulta 

em uma situação fática de cooperação entre os entes federados. 

Neste sentido, Souza63 argumenta que, no caso brasileiro, o modelo cooperativo previsto 

na Constituição difere relevantemente do observado na prática. A autora aponta duas principais 

razões para esta diferença: as desigualdades financeiras técnicas e de gestão presentes nos 

Estados, o que dificulta a implementação de políticas públicas; e a falta de mecanismos 

constitucionais ou institucionais que estimulem a cooperação entre entes. Como resultado disto, 

o compartilhamento de competências entre entes federados nem sempre ocorre de forma 

verdadeiramente cooperativa. 

De fato, parte da literatura de direito constitucional aponta que, em sistemas federativos 

de viés mais cooperativo (ou seja, que conta com o compartilhamento de competências), o 

conflito entre entes federados acaba sendo comum, já que a dificuldade de se delimitar 

competências de entes específicos acaba criando, nas palavras de Sergio Ferrari: “zonas 

cinzentas nas quais não é claro – sob o aspecto normativo – qual dos entes federativos é 

 

60 SOUZA. Celina. Federalismo, Desenho Constitucional e Instituições Federativas no Brasil Pós-1988. Revista 
de Sociologia e Política, Curitiba, n. 24, jun. 2005, p. 112. 

61 ACIR – Advisory Commission on Intergovernmental Relations. The condition of contemporary federalism: 
conflicting theories and collapsing constraints. Washington, UNT, 1987, p.3. Disponível em: < 
https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc1339/>. 

62 FRANZESE, Cibele. Federalismo Cooperativo no Brasil: da Constituição de 1988 aos Sistemas de Políticas 
Públicas. Tese (doutorado) - Escola de Administração de Empresas de São Paulo, 2010, p. 55. 

63 SOUZA. Celina. Federalismo, Desenho Constitucional e Instituições Federativas no Brasil Pós-1988. Revista 
de Sociologia e Política, Curitiba, n. 24, jun. 2005, p. 112. 



32  

responsável por determinado serviço” 64 . Ainda segundo Ferrari, essa interseção de 

competências pode apresentar, tanto um espaço para maior colaboração entre os entes da 

federação, quanto um espaço de surgimento de conflitos e disputas entre estes entes65. No caso 

brasileiro, a segunda situação não só prevalece 66, como apresenta intensidade ainda mais 

relevante pela evidente desigualdade de capacidades (principalmente financeiras) entre 

diferentes unidades da federação67, o que assevera os conflitos ocorridos. 

No que tange ao modo como entes federados lidam com estes desafios de 

compartilhamento, Ronald Watts, conforme citado por Franzese 68 , aponta que os estados 

federados modernos costumam endereçar o compartilhamento de funções de duas formas: uma 

forma cooperativa, com a adoção de mecanismos que fomentam a colaboração entre entes; e 

uma forma competitiva, com estruturas que fomentam a competição entre estes entes. Ainda de 

acordo com a autora, a estrutura competitiva é caracterizada por uma descentralização mais 

evidente de poderes, com a detenção de maior autonomia pelos Estados, o que possibilita com 

que estes façam frente à atuação da União69. Por outro lado, o modelo cooperativo apresenta 

uma característica mais centralizadora, com uma divisão de poderes funcional e a execução 

conjunta de muitas tarefas, com o governo central assumindo, muitas vezes, o papel de 

formulador de políticas públicas e regulamentador geral. 

Esta diferença entre um modelo centralizador e um modelo descentralizador de 

competências em um estado federado também é conceituada pela obra de Marta Arretche70, 

conforme transcrição abaixo: 

“A centralização significa a concentração de recursos e/ou competências 
e/ou poder decisório nas mãos de entidades específicas no “centro” (governo 
central, agência central etc.). Descentralizar é deslocar esses recursos do 
“centro” e colocá-los em outras entidades específicas (os entes 
descentralizados)”. 

 
 
 

64 FERRARI, Sérgio. O Município na Federação Brasileira - Limites e Possibilidades de uma Organização 
Assimétrica. Tese de Doutorado. Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Orientador: Paulo Braga Galvão, 
2010, p. 174. 

65  Id. 
66 Ibid., p. 176. 
67 RAMOS, Dircêo Torrecillas. O federalismo assimétrico. 2. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 59 – 60. 
68 WATTS, Ronald. Origins of Cooperative and Competitive Federalism. In GEER, S.L. Territory, Democracy 

and Justice. London: Polgrave Macmillan, 2006. Apud. FRANZESE, Cibele. Federalismo Cooperativo no 
Brasil: da Constituição de 1988 aos Sistemas de Políticas Públicas. Tese (doutorado) - Escola de Administração 
de Empresas de São Paulo, 2010, p. 55. 

69 FRANZESE, Cibele. Federalismo Cooperativo no Brasil: da Constituição de 1988 aos Sistemas de Políticas 
Públicas. Tese (doutorado) - Escola de Administração de Empresas de São Paulo, 2010, p. 64 a 68. 

70     ARRETCHE, Marta. Políticas sociais no Brasil: Descentralização em um Estado Federativo. Revista Brasileira 
de Ciências Sociais, vol. 14, n. 40, jun. 1999, p. 5. 
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1.1.3.1 – Centralização x Descentralização no Compartilhamento de Competências. 
 

Diante desta dualidade entre a centralização ou descentralização do modelo federalista 

compartilhado, a literatura analisada aponta dificuldades em se estabelecer a direção específica 

adotada pelo estado brasileiro71. Por um lado, Machado e Palotti observam que uma parte da 

literatura defende que o modelo brasileiro tem se encaminhado para uma vertente mais 

centralizadora, marcado principalmente pela existência de instrumentos facilitadores da 

cooperação, que serão analisados mais a diante. No entanto, de acordo com Celina Souza72, 

também se verifica a existência de uma corrente na literatura apontando para uma possível 

dominação da federação por interesses estaduais, explicada, em parte, pela influência exercida 

pelos governadores estaduais sobre os parlamentares de seus respectivos Estados no Congresso 

Nacional. Esta segunda corrente, segundo Fernando Abrucio73, tem uma de suas principais 

bases nas mudanças econômicas e políticas que marcaram o país no período de 

redemocratização (pós ditadura militar), a exemplo da promulgação da Constituição de 1988, a 

crise financeira do Governo Federal, a conquista dos governos estaduais pela oposição e o 

enfraquecimento do presidente da república no cenário político. Estas mudanças deram aos 

governadores estaduais poderes suficientes para se oporem ao governo central (seja diretamente 

ou por meio de influências exercidas sobre representantes de seus estados na Câmera Federal), 

mas ao mesmo tempo insuficientes para, por si sós, governarem o país74. 

Com relação às vantagens e desvantagens específicas de cada modelo (descentralização 

e centralização), Marta Arretche75 observa que durante a década de 1980 ocorreram diversas 

reformas de cunho descentralizador. Estas reformas tinham como uma de suas principais bases 

a ideia de que formas descentralizadas de prestação de serviços públicos seriam mais 

democráticas e eficientes, elevando os níveis reais de bem-estar da população, ao criar 

instituições que viabilizam a participação destes na democracia. 

 
 

71 MACHADO, J.A. ; PALOTTI, P.L.M. Entre Cooperação e Centralização: Federalismo e Políticas Sociais no 
Brasil Pós-1988. Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol. 30, n. 88, jun. 2015, p. 64. SOUZA. Celina. 
Federalismo, Desenho Constitucional e Instituições Federativas no Brasil Pós-1988. Revista de Sociologia e 
Política, Curitiba, n. 24, jun. 2005, p. 111. 

72 SOUZA. Celina. Federalismo, Desenho Constitucional e Instituições Federativas no Brasil Pós-1988. Revista 
de Sociologia e Política, Curitiba, n. 24, jun. 2005, p. 112. 

73 ABRUCIO, Fernando Luiz. Os Barões da Federação: os governadores e a redemocratização brasileira. Editora 
Hucitec – Departamento de Ciência Política – USP. São Paulo, 1998, p. 107 – 108. 

74 Cabe observar que, apesar de existirem diferenças notáveis entre o período da redemocratização e o período 
atual, certas características relevantes observadas por Abrucio ainda podem ser observadas, tal como a 
ampliação de poderes e influência dos governos estaduais no sistema político e a oposição destes ao poder 
central. 

75 ARRETCHE, Marta. Mitos da descentralização: mais democracia e eficiência nas políticas públicas. Revista 
Brasileira de Ciências Sociais: vol. 11, n. 31., 1996, p. 1 a 3. 
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Ademais, a autora pontua que: “formas de participação consoantes com os princípios 

da democracia direta supõem necessariamente uma demos de pequenas dimensões”76, isto é, a 

participação democrática é mais viável no âmbito dos governos subnacionais e locais (Estados 

e Municípios) do que no âmbito do governo central (União). Entretanto, Arretche também 

observa que, apesar desta demos de dimensão reduzida facilitar a participação popular, ela 

também limita o escopo das discussões às quais a população deve se pronunciar, impedindo 

decisões de âmbito mais geral e mais afetas ao interesse nacional. 

Arretche77 também rebate argumentos segundo os quais a maior proximidade entre 

prestadores e usuários de serviços públicos traria maior accountability aos governos, evitando 

relações clientelistas. Neste ponto, a autora argumenta que o uso clientelista de recursos 

públicos é historicamente associado às relações entre instituições (como burocracias públicas e 

partidos políticos), sendo, portanto, mais dependente da natureza destas instituições 

(independentemente de seu caráter local ou nacional) do que com a escala de prestação de 

serviços. 

Neste sentido, vê-se que a proteção da eficiência e do caráter democrático e participativo 

na prestação dos serviços públicos pode ser muito mais associado às instituições envolvidas em 

sua prestação e nos mecanismos que elas possuem do que na escala destas instituições. 

Conforme apontamentos de Franzese 78 sobre o embate entre centralização e 

descentralização, os argumentos em favor de cada modelo apresentam uma tensão entre os 

principais propósitos do federalismo e a ideia de bem-estar social. Neste sentido, a autora aponta 

que, por um lado, a descentralização é vista por seus defensores como um instrumento de 

fortalecimento da democracia, impedindo concentrações de poder autoritárias, além de garantir 

a possibilidade de inovação em governos subnacionais, pela multiplicidade de unidades 

administrativas e políticas autônomas. Por outro lado, a centralização de poderes pode ser 

justificada como um mecanismo que possibilita a universalização de políticas sociais e criação 

de uma noção única de identidade. Em relação a este último ponto, Paul Peterson, ao discorrer 

sobre as desvantagens inerentes ao modelo federalista (especialmente modelos mais 

descentralizados), argumenta que a necessidade de estabelecer relações interfederativas de 

 
 
 
 

76 Ibid., p. 4. 
77 Ibid., p. 10. 
78 FRANZESE, Cibele. Federalismo Cooperativo no Brasil: da Constituição de 1988 aos Sistemas de Políticas 

Públicas. Tese (doutorado) - Escola de Administração de Empresas de São Paulo. 2010, p. 55 e 57. 
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cooperação entre entes federados gera a ineficiência na administração de políticas públicas79, 

as quais demandam atuação mais centralizada. 

Ainda sobre esta dualidade, em trabalho sobre a descentralização nos setores de energia 

elétrica e gás natural, Michelle Manaia80 observa que, por um lado, uma descentralização da 

regulação setorial apresenta como vantagens a maior proximidade com o consumidor local 

(ponto que pode ser rebatido, já que essa proximidade pode não ocorrer por deficiências 

institucionais do regulador81), a adaptação das ações regulatórias às características locais e a 

agilização de processos de fiscalização e mediação. Por outro lado, este tipo de modelo também 

apresenta como desvantagem a dificuldade de atuação da agência reguladora federal, a 

vulnerabilidade dos reguladores estaduais e a extensa produção normativa gerada pelo 

compartilhamento. 

Também deve ser ressaltado estudo feito por Obinger, Leibfried e Castles82 que analisou 

a implementação e difusão de políticas públicas de bem-estar social em diferentes países dos 

continentes americano e europeu. De acordo com estes autores, em um modelo de fragmentação 

institucional de poderes, em que o governo central possui poucas prerrogativas de atuação 

unilateral e poucas áreas de decisão compartilhada com os governos subnacionais, o governo 

central acaba dependendo da colaboração voluntária destes governos subnacionais para 

implementar determinadas políticas públicas. Estes governos subnacionais, geralmente mais 

fracos economicamente, tendem a preferir preservar o status quo. Consequentemente, verifica- 

se o retardo ou impedimento de implementação de certas políticas de bem-estar social em 

algumas áreas do país. 

Neste sentido, Franzese também aponta, como uma dificuldade enfrentada pelo sistema 

competitivo, o fenômeno conhecido como “corrida ao fundo do poço”83. Este fenômeno se 

traduz no não investimento proposital em certas áreas pelos governos locais de modo a evitar a 

atração de beneficiários de outras unidades federativas. Nestes casos, certos governos podem 

não investir em determinada área social para, ao invés disso, usufruírem dos investimentos 

feitos por outro governo. 

 
79 PETERSON, Paul E. The price of federalism, Washington: The Twentieth Century Fund, 1995, p. 14. 
80 SANTOS, Michelle Manaia. Regulação descentralizada: um estudo à luz dos setores de energia e gás natural. 

2014. Dissertação (Mestrado em Direito Econômico e Financeiro) - Faculdade de Direito, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2014, p. 13. doi:10.11606/D.2.2014.tde-11022015-140016. Acesso em: 2020-09-26. 

81 Conforme observações feitas por Marta Arretche (vide nota de rodapé nº 70). 
82 OBINGER, Herbert; LEIBFRIED, Stephan & CASTLES, Francis (orgs.). Federalism and the Welfare State: 

New World and European Experiences. New York, Cambridge University, 2005. P 332 - 335. 
83 FRANZESE, Cibele. Federalismo Cooperativo no Brasil: da Constituição de 1988 aos Sistemas de Políticas 

Públicas. Tese (doutorado) - Escola de Administração de Empresas de São Paulo. 2010, p. 67. 
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De todo modo, não obstante uma maior aproximação do federalismo brasileiro ao 

modelo centralizador ou descentralizador, o fato é que é possível verificar diversos conflitos 

competitivos entre Estados e União relativos à autoridade sobre determinada questão, nos quais 

nenhum dos dois entes possui vantagem clara, principalmente decorrentes de dificuldades de 

cooperação entre estes entes. Este tipo de conflito ocorre, principalmente, na implementação de 

políticas públicas pelo governo central, as quais, geralmente, criam espaços de 

complementariedade que dependem de ações dos governos subnacionais para que possam ser 

plenamente implementadas84-85. 

Ademais, com base nas observações acima, percebe-se que a maior centralização ou 

descentralização no federalismo brasileiro varia com base no período histórico observado, na 

percepção de cada autor e no setor analisado. Do mesmo modo, existem vantagens e 

desvantagens em ambos os modelos; entretanto, estas vantagens e desvantagens parecem estar 

mais ligadas aos objetivos específicos de cada área de atuação do Estado. 

 
1.1.3.2 – Centralização x Descentralização no Setor de Gás. 

 

Ao situar a discussão entre centralização e descentralização no setor de gás natural, 

certas particularidades deste devem ser observadas. 

Primeiramente, conforme observado anteriormente, o setor de gás envolve uma divisão 

de competências, tanto no plano material como no plano legislativo, apenas entre União e 

Estados, diferindo de outros setores nos quais os Municípios também detém competências 

relevantes. 

Ademais, o setor de gás natural tem forte ligação com outros setores econômicos (e.g.: 

geração elétrica, exploração e produção de petróleo e gás, indústria química, dentre outros). 

Portanto, o interesse público ligado a esse setor é bastante difuso, não se restringindo apenas ao 

interesse do usuário local residencial do gás natural, mas abrangendo também o interesse 

nacional ligado à política energética. 

Neste contexto, o grau de centralização ou descentralização verificado neste setor 

dependeria da parte específica da cadeia do gás observada. Na maioria das atividades que 

 
 

84 MACHADO, J.A. e PALOTTI, P.L.M. Entre Cooperação e Centralização: Federalismo e Políticas Sociais no 
Brasil Pós-1988. Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol. 30, n. 88, jun. de 2015, p. 66. 

85 Conforme será observado adiante, e este tipo de conflito é o verificado no setor de gás natural no Brasil, 
principalmente na tentativa, por parte da União Federal, de implementar um mercado livre e harmonizar a 
regulação federal e estadual (conforme previsto nos programas Gás Para Crescer e Novo Mercado de Gás), o 
que depende da regulação Estadual suplementar. 
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compõem a cadeia de valor do gás natural (exploração, produção, importação, transporte, dentre 

outras) verifica-se uma centralização total, já que estas áreas fazem parte do monopólio legal 

da União instituído pela Constituição. Entretanto, na área de distribuição e comercialização, 

verifica-se uma descentralização maior, devido à titularidade dos Estados sobre os serviços 

locais de gás canalizado, conforme artigo 25, § 2º da Constituição. 

Entretanto, esta descentralização é atenuada por dois aspectos relevantes: a exclusão dos 

municípios da repartição de competências do setor, observada anteriormente, fazendo com que 

esta descentralização não seja tão forte como em outros setores (e.g.: educação e saneamento 

básico); e a competência privativa da União para legislar sobre energia, disposta no artigo 22, 

IV da Constituição Federal, o que pode ser interpretado como uma competência ampla para 

legislar sobre os diversos setores que compõem o macro setor de energia (incluindo o de gás 

natural). 

No cenário atual, conforme será observado na análise do marco legal do setor, este 

arranjo institucional de competências parece caminhar para uma maior centralização, devido à 

tentativa da União de implementar um mercado livre de gás natural e harmonizar as diferenças 

regulatórias entre diversos Estados e a própria regulação federal. Entretanto, alguns Estados, 

reguladores estaduais e entes privados atuantes em determinadas áreas do setor tem apresentado 

resistência a estes movimentos centralizadores. 

Neste contexto, uma maior centralização no setor de gás, inclusive da distribuição 

(principalmente se comparado com setores como educação e saúde) parece ser um caminho 

mais benéfico e mais adequado às particularidades deste setor. 

Isto porque, primeiramente, o caráter mais democrático da estrutura descentralizada 

ressaltado por alguns autores não parece totalmente presente no setor de gás., já que, conforme 

observam alguns estudos sobre o setor86, muitas das agências estaduais não possuem níveis 

adequados de transparência, o que pode ser exemplificado pela não realização de audiências 

públicas para alteração tarifária em alguns Estados87. Isto reforça o argumento já exposto de 

Marta Arretche segundo o qual a democratização e a eficiência dos serviços públicos têm 

relação mais profunda com as instituições envolvidas do que com a escala destas. 

 
 
 

86 BRASIL. Ministério de Minas e Energia – MME. Comitê Técnico para o Desenvolvimento da Indústria do 
Gás Natural – CT-GN. Subcomitê SC3: Distribuição. 1º Relatório. Abril de 2017, p. 13. Disponível em: 
<http://www.mme.gov.br/documents/36216/458640/SC3_Relat%C3%B3rio_Distribui%C3%A7%C3%A3o_ 
vFinal.pdf/19d1559a-9e79-9e83-65b7-7a277ee806f5> 

87  Id. 
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Além disso, conforme observado anteriormente, o setor de gás, por ser altamente 

conectado com outros setores e com a própria economia nacional e segurança energética, 

precisa estar em sintonia com uma política pública mais ampla, a qual deve considerar os 

impactos da legislação e regulação do setor, não só sobre um mercado local, mas também sobre 

seus reflexos em outros mercados e na matriz energética nacional. Esta sintonia com uma 

política pública centralizada acaba sendo prejudicada pela falta de harmonização regulatória do 

setor. 

Entretanto, deve-se observar que, sendo o setor de gás, no âmbito federal, mais afeto ao 

desenvolvimento econômico e à proteção da matriz energética, a atuação da União neste setor 

tem pouca ligação com a ampliação de políticas de bem-estar social propriamente ditas. 

Inclusive, conforme será analisado na análise de casos, são os Estados que parecem apresentar 

maior preocupação com o bem-estar social, ao argumentarem que o by-pass88 das distribuidoras 

pode afetar os subsídios cruzados no setor, o que comprometeria a expansão da rede (e, 

portanto, o acesso de consumidores ao serviço) e geraria aumento tarifário para os 

consumidores restantes89. 

Ademais, algumas funções atualmente desempenhadas pelos reguladores estaduais, 

como a revisão tarifária, a fiscalização das operações dos concessionários locais e a proteção 

ao consumidor, dificilmente poderiam ser feitas de modo centralizado. Isto porque, como estas 

necessidades demandam maior proximidade ao consumidor e atenção às especificidades locais, 

sua realização por um órgão central seria ineficiente. Ademais, o regulador federal não teria 

condições operacionais e organizacionais de desempenhar estas funções em todos os Estados 

do território nacional. 

Deste modo, uma possível caminhada para a maior centralização do setor, apesar de 

benéfica, deve ser controlada, restrita e moderada, de modo a preservar os interesses legítimos 

buscados pelos Estados na regulação do setor, o equilíbrio entre os diferentes agentes e os 

objetivos envolvidos na regulação e, ao mesmo tempo, proporcionar a harmonização regulatória 

necessária para o desenvolvimento do setor. 

 

88 Por “by-pass”, entende-se a possibilidade jurídica de realização de transações diretas entre produtores ou 
comercializadores e consumidores finais, suprimindo-se, física ou comercialmente, a participação dos 
concessionários estaduais de distribuição de gás canalizado nestas transações (conforme disposto em: MANO, 
Gustavo. Distribuição de Gás Canalizado. In: COSTA, Maria D’Assunção (org). Gás Natural no Cenário 
Brasileiro. Synergia Editora, 2015, p. 133). 

89 Conforme observações neste sentido feitas por Carla Maria Gonçalves em estudo sobre o by-pass da rede de 
distribuição (GONÇALVES, Carla Maria de Oliveira Castro. A revisão do marco regulatório para o setor de 
gás natural e o by pass da rede de distribuição. 2019, p. 74. Disponível em < 
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace;/handle/10438/28876>. Acesso em: 2020-11-14). 
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Em vista das dificuldades expostas acima referente ao conflito de competências 

constitucionais, conforme preceitua Sérgio Ferrari90, além da superação de certos conflitos 

pontuais de competências, é essencial identificar e adotar métodos para a cooperação entre 

União e Estados que facilitem uma convivência mais pacífica entre as políticas públicas e 

interesses legítimos de cada um destes entes, evitando casos de judicialização. Estes 

mecanismos de coordenação e cooperação, conforme observado pela literatura91, são essenciais 

em setores mais descentralizados, que apresentam relações mais complexas entre entes 

federados, as quais podem produzir ineficiências em políticas públicas quando não são 

devidamente coordenadas, demandando melhor articulação de funções e compartilhamento de 

recursos. Dentre estas ineficiências, atenção especial precisaria ser dada para a viabilidade da 

continuação do serviço público de distribuição de gás, de modo que tal viabilidade não reste 

prejudicada em um movimento de centralização. 

 
 

1.1.4 – Métodos de Cooperação entre Entes Federados 
 

Conforme a literatura analisada92, nos casos em que não ocorra a aderência voluntaria 

dos Estados aos programas e políticas públicas da União, esta possui mecanismos para a 

viabilização da cooperação entre entes, os quais geralmente tem como base o caráter mais geral 

da competência da União e específico da competência dos Estados. Estes mecanismos são: (i) 

as normas impositivas constitucionais; (ii) as transferências financeiras condicionadas; dos 

Estados; e (iii) a constituição de arenas federativas de atuação. 

No caso das normas impositivas constitucionais, não se verifica, no setor de gás natural, 

mecanismos impositivos pelos quais a União pode conformar o comportamento dos Estados e 

vice-versa (ao contrário do que ocorre em outros setores, conforme observam Pelotti e 

Machado93). Pelo contrário, conforme será observado ao longo desta dissertação, a Constituição 

estabelece uma divisão de competências para o setor baseada em termos indeterminados, sem 

 
 
 
 

90 FERRARI, Sérgio. O Município na Federação Brasileira - Limites e Possibilidades de uma Organização 
Assimétrica. Tese de Doutorado. Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Orientador: Paulo Braga Galvão, 
2010, p. 184. 

91 ROCHA, Carlos Vasconcelos. A cooperação federativa e a política de saúde: o caso dos Consórcios 
Intermunicipais de Saúde no estado do Paraná. Cad. Metrop., São Paulo, v. 18, n. 36, julho de 2016, p. 379. 

92 MACHADO, J.A. e PALOTTI, P.L.M. Entre Cooperação e Centralização: Federalismo e Políticas Sociais no 
Brasil Pós-1988. Revista Brasileira de Ciências Sociais – Vol. 30 nº 88, junho de 2015, p. 66. 

93 MACHADO, J.A. e PALOTTI, P.L.M. Entre Cooperação e Centralização: Federalismo e Políticas Sociais no 
Brasil Pós-1988. Revista Brasileira de Ciências Sociais – Vol. 30 nº 88, junho de 2015, p. 66 e 67. 
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a previsão de mecanismos específicos para a conformação de condutas de um ente por outro, o 

que causa o alto grau de incerteza no setor. 

Visto isso, o mecanismo de normas impositivas não teria aplicabilidade para resolver os 

problemas apontados nesta pesquisa, a não ser que fosse realizada emenda à Constituição para 

inclusão de mecanismo similar. Entretanto, conforme dificuldades observadas nas discussões 

legislativas para harmonização do setor, o custo político desta emenda hipotética seria altíssimo, 

tornando-a de difícil viabilidade. 

As transferências financeiras condicionadas, segundo mecanismo apresentado, são uma 

espécie de transferência intergovernamental. Por transferência intergovernamental no âmbito 

de um estado federal, entende-se o repasse de recursos financeiros entre entes federados, seja 

por imposição constitucional ou por decisão discricionária do órgão que concede o repasse, 

podendo ter um objetivo genérico ou determinado94. No âmbito da concessão destas receitas, 

elas podem ser classificadas como legais, caso sua origem e valor sejam especificados pela lei 

ou pela Constituição ou discricionários, caso resultante de negociação entre os entes, sem 

vinculação com obrigação constitucional ou legal 95 . Já quanto à condicionalidade destas 

transferências, elas podem ser classificadas como livres, quando o receptor destes recursos pode 

utilizá-los livremente, ou como condicionadas, quando o uso destes recursos pelo receptor deve 

obedecer a uma finalidade pré-determinada96. 

Estas transferências condicionadas são, de fato, um mecanismo fundamental de 

integração em um sistema federalista, pois, conforme exposto por Heleno Taveira Torres97, o 

modelo federalista cooperativo atualmente adotado pelo Brasil é marcado pela convergência de 

diversos entes para a unidade central do federalismo, que assume a responsabilidade de 

financiamento destes entes periféricos. Neste contexto, a Constituição financeira tem a função 

de “integrar a unidade central e as periféricas para um seguro e permanente financiamento do 

Estado”98. 

Entretanto, o conceito de transferências condicionadas utilizado por Machado e Palotti, 

segundo o qual a concretização das transferências dependeria da adoção de programas 

 
 

94 GOMES, Emerson Cesar da Silva. Fundamentos das Transferências Intergovernamentais. Revista do TCU, n. 
110. 2007, p. 30. 

95 PRADO, S.; QUADROS,W.; CAVALCANTI, C.E. Partilha de recursos na federação brasileira. São Paulo: 
Fundap, 2003, p. 23. 

96 CONTI, J. Federalismo fiscal e fundos de participação. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001, p. 39-40. 
97 TORRES, Heleno Taveira. Constituição financeira e o federalismo financeiro cooperativo equilibrado 

brasileiro. R. Fórum Dir. fin. e Econômico – RFDFE | Belo Horizonte, ano 3, n. 5, 2014, p. 26. 
98 Ibid., p. 27. 
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federais99, parece se distanciar do exposto acima. Isto porque, enquanto o caráter condicionante 

presente na classificação supracitada é ligado à destinação dada aos recursos pelo receptor (os 

quais seriam, por exemplo, vinculados ao investimento na área de saúde ou na construção de 

infraestrutura de saneamento), na classificação de Machado e Palotti, o caráter vinculante destes 

recursos é ligado a um rol de condições estabelecidas pelo ente concedente para que o receptor 

possa receber estes recursos, ficando a alocação dos mesmos livre (e.g.: o repasse de um 

montante pela União aos Estados ficaria condicionado à adoção, por estes, de um conjunto de 

melhores práticas de gestão em determinada área, ficando os Estados, após o cumprimento desta 

condicionante, livres para utilizar os recursos da maneira que preferirem). 

Deste modo, o mecanismo de transferência condicionada exposto por Machado e Palotti 

parece se encaixar melhor no conceito de transferência discricionária (já que não decorre de 

imposição constitucional ou legal) e livre (por não prever destinação específica). Como estas 

transferências são livres, decorrendo de negociação entre os entes, o ente concedente pode 

estabelecer condicionantes prévias, que devem ser adotadas pelo receptor, para a efetivação da 

transferência. Com isso, a União pode utilizar estas transferências como ferramenta cooperativa 

sem a necessidade de medidas coercitivas. 

Um exemplo do uso de transferências financeiras condicionadas como instrumento para 

cooperação federativa é encontrado no Projeto de Lei Complementar nº 149 de 2019, conhecido 

como Plano Mansueto, o qual será melhor analisado no capítulo que tratará do marco legal do 

setor. Este plano implementa um sistema de transferências financeiras e garantias a serem 

outorgadas pela União, as quais possuem, como condição para o uso, a tomada de certas 

medidas pelos Estados, dentre as quais inclui-se a privatização de distribuidoras de gás 

canalizado. 

De fato, conforme observado por Pelotti e Machado 100 , a União obteve sucesso, 

especialmente após a metade dos anos 1990, marcados pela conquista da estabilidade 

macroeconômica e a adoção de medidas progressivas de controle fiscal, em convencer os 

Estados a aderir aos seus programas por meio de transferências condicionadas. 

O terceiro mecanismo apresentado, de constituição de consórcios públicos, consiste na 

criação, pela União, Estados, Municípios ou pelo Distrito Federal, de consórcios públicos 

(associação pública ou pessoa jurídica de direito privado) para a realização de objetivos de 

 

99 MACHADO, J.A. e PALOTTI, P.L.M. Entre Cooperação e Centralização: Federalismo e Políticas Sociais no 
Brasil Pós-1988. Revista Brasileira de Ciências Sociais – Vol. 30 nº 88, junho de 2015, p. 69. 

100 Ibid., p. 68-69. 
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interesse comum, conforme disciplinado na Lei Federal nº 11.107 de 06 de abril de 2005 (“Lei 

de Consórcios Públicos”). 

Apesar do crescente aumento na utilização deste mecanismo, assim como sua utilidade 

na área de saúde pública, conforme argumentado por Machado e Palotti101, a cooperação por 

meio da constituição de consórcios públicos parece não ser uma alternativa viável para o setor 

de gás natural. Isto porque os problemas de cooperação no setor de gás não são relacionados a 

investimentos ou questões que demandem a atuação de uma nova pessoa jurídica diretamente 

no setor, mas sim a questões legislativas e regulamentares. Portanto, como consórcios não 

possuem poder de legislar, estes não seriam mecanismos adequados para a cooperação entre 

União e Estados no setor de gás. 

Ademais, estes conflitos ocorrem, na prática, na atuação das agências reguladoras 

(federal e estaduais) e estas não estão incluídas no rol de entidades que podem formar consórcio. 

Assim sendo, outros mecanismos, como os que serão analisados no item seguinte, que tratará 

da coordenação regulatória, serão mais apropriados para operacionalizar a cooperação entre 

estes agentes. 

Uma possibilidade do uso dos consórcios públicos para prover maior harmonia entre 

diferentes regulações estaduais seria pela formação de consórcio entre diferentes Estados para 

a elaboração de regras conjuntas sobre o setor incidentes sobre o território dos diferentes 

Estados consorciados. Este tipo de consórcio já ocorre no âmbito municipal e pode ser 

observado, por exemplo, nos setores de saúde pública e saneamento básico102. Entretanto, a 

realização de consórcios entre Estados não parece ser uma solução eficiente para o problema, 

já que as experiências recentes ocorreram apenas em nível estadual (intra-estado), sendo muito 

mais facilmente implementadas do que uma harmonização de regras em nível nacional. 

Ademais, apesar da harmonização de regras pela iniciativa dos próprios Estados já ter sido 

apontada como solução para os problemas do setor, nenhum movimento neste sentido foi 

verificado em alterações legislativas recentes. 

Por fim, as arenas intergovernamentais de caráter federativo para pactuação são 

classificadas por Machado e Palotti103 como comissões reunindo representantes de cada esfera 

da federação para deliberação sobre a implementação de ações e programas sociais. Entretanto, 

 
 

101 Ibid., p. 73 a 77. 
102 ROCHA, Carlos Vasconcelos. A cooperação federativa e a política  de saúde: o caso dos Consórcios 

Intermunicipais de Saúde no estado do Paraná. Cad. Metrop., São Paulo, v. 18, n. 36, julho de 2016, p. 383. 
103 Ibid., p. 71. 
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estas arenas, conforme classificadas por Machado e Palotti, são referentes às ações e programas 

governamentais nas áreas de saúde e assistência social, não sendo utilizadas em outros setores. 

De todo modo, arranjos similares, de comissões intergovernamentais visando à 

cooperação em determinado setor, mesmo sem as mesmas características formais das 

constantes nos setores de saúde e assistência social, podem ser observadas no setor de gás. Um 

exemplo está no programa Gás Para Crescer, que estruturou subcomitês para a discussão de 

cada aspecto do programa, os quais contavam com a presença de entidades públicas, dos 

Estados e da União, assim como de entidades privadas. 

Entretanto, o Gás Para Crescer, apesar de ter trazido avanços no âmbito da regulação 

exclusivamente federal, não obteve o mesmo sucesso na frente de harmonização regulatória 

entre União e Estados. Isto pode ser explicado pela ausência de mecanismos específicos e 

contrapartidas para que a União convencesse os Estados, assim como pelos diferentes interesses 

privados influenciando diferentes lados da discussão, gerando impasses no programa104. 

Em resumo, existem diferentes mecanismos que podem ser utilizados para implementar 

a harmonização regulatória do setor de gás buscada pela União. Estes mecanismos seriam: a 

imposição da adoção de certas políticas públicas, o que dependeria da existência de normas 

constitucionais impositivas referentes a este setor, as quais não parecem estar claramente 

previstas na Constituição, ou, dependendo do escopo, leis de caráter nacional; o uso de recursos 

financeiros condicionados à implementação, pelos Estados, de políticas públicas criadas pela 

União, de forma similar ao que tem ocorrido com o Plano Mansueto; ou pela constituição de 

arenas federativas de atuação, a exemplo dos consórcios públicos, os quais, no entanto, não 

parecem ser apropriados para a resolução dos problemas aqui expostos. 

A escolha do mecanismo mais apropriado para o setor dependerá dos problemas 

específicos encontrados neste (os quais serão analisados mais a fundo nos capítulos seguintes, 

por meio da doutrina especializada, discussões legislativas e estudo de casos), da existência de 

condições para a sua implementação e da maior efetividade e vantagem destes mecanismos 

quando comparados com os mecanismos de coordenação e colaboração implementados na 

esfera regulatória infralegal (os quais serão analisados a seguir). 

 
 
 
 
 

 
104 Este ponto será analisado em mais detalhes no capítulo seguinte. 



44 
 

 



45 
 

1.2 – Conflitos de Delegação e Coordenação Regulatória 

 
Após a análise do marco teórico sobre a divisão de competências entre entes federados 

prevista na Constituição, este capítulo analisará as relações de interação no nível infralegal, 

entre as agências reguladoras 105 . Nesta análise, serão observados os diferentes tipos de 

conflitos, suas causas e seus resultados no ambiente regulador. 

 
 

1.2.1 – Natureza e Causas do Conflito 
 

De acordo com Keith Bradley106, o Estado administrativo caracteriza-se, sobretudo, por 

um emaranhado de relacionamentos entre diferentes entes e agências. Neste contexto, a 

comunicação entre agências e a influência que estas exercem entre si pode vir a ser tão 

importante quanto as leis e princípios que organizam estas agências. 

Nesse emaranhado de relacionamentos, é comum observar situações nas quais duas ou 

mais agências possuem autoridade para regular um mesmo assunto ou assuntos extremamente 

próximos, que se influenciam mutuamente, não pressupondo, necessariamente, uma interseção 

de competências. 

Apesar de ser uma situação comum no Estado administrativo, estas relações entre 

agências e os desafios de coordenação que elas criam ainda são pouco explorados pela 

literatura, que atualmente encontra-se mais focada em ações individuais de agências do que na 

sua relação umas com as outras107. Em consequência disso, a conceituação deste fenômeno 

costuma diferir muito entre diferentes autores, sendo complexa a operacionalização dos 

conceitos incluídos neste assunto. 

 
 
 
 

105 Antes que se possa fazer esta análise, é necessário indicar uma diferença básica entre a grande maioria dos 
casos presentes na literatura analisada e o caso concreto aqui explorado (conflito no setor de gás no Brasil). 
Enquanto grande parte da doutrina analisada estuda os conflitos entre regulações cuja raiz encontra-se em 
dispositivos legais e infra-legais, isto é, conflitos na delegação de competências às agências pela Lei, e conflitos 
na própria regulação destas agências, o conflito analisado neste trabalho tem base constitucional, na própria 
delegação de competências aos próprios entes federativos (Estados e União). De todo modo, esta diferenciação 
não prejudica o estudo feito neste capítulo, isto porque ambos os conflitos possuem as mesmas características 
fundamentais, isto é, ocorrem entre entidades sem superioridade hierárquica entre si. Ademais, mesmo que o 
conflito observado no setor de gás no Brasil tenha origem constitucional, suas repercussões ocorrem também 
no âmbito legal e infralegal, cuja análise é essencial, especialmente tendo em vista a falta de clareza dos termos 
utilizados na Constituição. 

106 BRADLEY, Keith. The Design of Agency Interactions. Columbia Law Review, Vol. 111, No. 4, maio de 2011, 
746. 

107 FREEMAN, Jody; ROSSI, Jim. Agency Coordination in Shared Regulatory Space, Harvard Law Review, Vol 
125. 2012, p. 1135. 



46 
 

Em geral, este fenômeno de interação entre agências e as consequências trazidas por ele 

pode ser referido como o compartilhamento do espaço regulatório (shared regulatory space)108. 

No referido artigo, os autores argumentam que o conceito de espaço regulatório compartilhado 

seria mais apropriado do que, por exemplo, o conceito de delegações redundantes ou 

sobrepostas, pois incluiria situações em que existe forte relação interativa entre agências mesmo 

que não exista uma sobreposição de competências propriamente dita109. 

Ainda de acordo com Freeman e Rossi 110 , o espaço regulatório compartilhado, 

principalmente o que envolve uma sobreposição de competências, pode ocorrer por diversas 

situações. Dentre tais situações, destacam-se: (i) tentativas de conciliação de interesses difusos 

no processo político, que geralmente resultam em arranjos legislativos compostos; (ii) interesse 

em evitar a tentativa de criação de uma nova agência, de modo a reduzir custos, alocando 

determinada competência a agências já existentes; (iii) interesse em mitigar o risco de captura 

e criar regulação mais eficiente, criando delegações duplicadas (ou seja, delegando a mesma 

competência ou competências similares para mais de uma agência); ou (iv) como resultado de 

um processo legislativo ineficiente, fazendo com que, acidentalmente, a competência por 

determinado assunto seja delegada a múltiplas agências, por falta de previsão das consequências 

do ato de delegação. 

Jason Marisan 111 ressalta que a criação deste espaço compartilhado pode ter como 

objetivo, ou justificativa, um aumento na eficiência regulatória. No entanto, na grande maioria 

dos casos, ele ocorre acidentalmente, como subproduto de um processo legislativo pouco 

refinado ou pela delegação de competências para as agências em termos amplos, seja por 

motivação política ou pela dificuldade de se prever o escopo exato no qual a agência deverá 

atuar. Marisan também aponta que estes conflitos podem ser originados posteriormente à 

delegação em si, por instrumento legal ou regulatório, quando as linhas divisórias de 

competências, que pareciam claras durante o processo de delegação, ficam ‘embaçadas’, devido 

à mudança de características importantes do sistema regulado112. 

A motivação política também é defendida como causa para a sobreposição e interação 

de competências por Jennifer Nou113. Segundo a autora, as determinantes da estrutura adotada 

 
108 FREEMAN, Jody; ROSSI, Jim. Agency Coordination in Shared Regulatory Space, Harvard Law Review, Vol 

125. 2012. 
109 Ibid., p. 1136. 
110 Ibid., p. 1140 a 1143. 
111 MARISAN, Jason. Duplicative Delegations. Administrative Law Review. 2011, p. 185 a 190. 
112 Ibid., p.185. 
113 NOU. Jennifer. Intra-Agency Coordination. 129 Harvard Law Review, 422, 2015, p. 423. 
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para a política regulatória são, na maioria dos casos, resultantes de razões políticas e não de um 

planejamento racional para uma administração eficiente. 

Conforme apontado em artigo de Frederick Kaiser114, o compartilhamento de funções e 

interação entre agências tem crescido em número de casos e escopo. O autor aponta que este 

crescimento é resultado do constante crescimento das funções e responsabilidades do Estado 

moderno, combinado com a complexidade destas funções e a pressão para controle de gastos, 

o que faz com que novas funções sejam alocadas e distribuídas entre agências existentes, muitas 

vezes resultando em suplicações e necessidades de interação. 

 
 

1.2.2. – Tipos de Compartilhamento do Espaço Regulado 
 

Conforme apontado anteriormente, o conceito de espaço regulatório compartilhado 

comporta diferentes situações de interação de competências regulatórias, as quais são 

classificadas de modos distintos por cada autor. 

De acordo com Keith Bradley115, esta interação entre agências ocorre quando uma 

determinada agência (denominada agência direcionadora ou ‘directing agency’), conforma a 

conduta de outra agência (denominada agência atuante ou ‘acting agency’), seja por 

mecanismos formais (e.g.: uma poder de veto criado por lei) ou informais (contribuindo com 

dados e estudos relevantes ou por meio de lobby). 

Este tipo de interação pode ocorrer em diferentes momentos da atuação de determinada 

agência, seja na formulação de uma política pública (quando, por exemplo, uma agência 

consulta outras antes de formular uma política pública, de modo a obter mais informações), no 

âmbito do processo de criação de normas (seja pela influência do posicionamento de outra 

agência ou pela obrigação de se basear em normas hierarquicamente superiores desta outra 

agência) ou na fase de aplicação das normas (o que ocorre, principalmente, quando uma 

determinada agência deve fazer o enforcement de normas criadas por outra)116. 

Freeman e Rossi 117 apontam que este fenômeno de compartilhamento pode se 

manifestar como: (i) uma sobreposição de funções entre agências (overlapping agency 

 
 

114 KAISER, Frederick, M. Interagency Collaborative Arrangements and Activities: Types, Rationales, 
Considerations. Congressional Research Service, 7-5700, 2011, p. 1. 

115 BRADLEY, Keith. The Design of Agency Interactions. Columbia Law Review, Vol. 111, No. 4, maio de 2011. 
116 Ibid., p. 750 a 753. 
117 FREEMAN, Jody; ROSSI, Jim. Agency Coordination in Shared Regulatory Space, Harvard Law Review, Vol 

125. 2012, p. 1145. 
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functions); (ii) alocações jurisdicionais relacionadas (related jurisdictional assignments); (iii) 

alocações jurisdicionais interativas (interacting jurisdictional assignments); e (iv) delegações 

que requerem concordância (delegations requiring concurrance). 

A sobreposição de funções entre agências ocorre quando a mesma função é delegada 

para mais de uma agência, resultando na necessidade de cooperação entre as agências 

envolvidas para que estas possam organizar sua atuação conjunta em busca de um mesmo 

objetivo118. 

Nas alocações jurisdicionais relacionadas, duas ou mais agências regulam atividades ou 

produtos distintos, geralmente dentro de um mesmo setor, com a mesma finalidade (e.g.: a 

regulação de diferentes produtos alimentícios por diferentes agências, sem sobreposição, com 

a função de assegurar a segurança no fornecimento destes produtos), o que requer uma 

consistência entre as políticas públicas adotadas. Este modelo é constantemente criticado pois 

como não existe um regulador geral para o setor, sendo a delegação feita especificamente para 

cada componente do setor, certas áreas podem ficar fora do alcance dos reguladores envolvidos, 

por não terem sido consideradas no processo de delegação119. 

O modelo de alocações jurisdicionais interativas se assemelha ao modelo de alocações 

jurisdicionais relacionadas. Entretanto, neste modelo, as agências envolvidas, apesar de terem 

autoridade sobre um mesmo setor, possuem finalidades diferentes. Esta multiplicidade de 

finalidades e agências intensifica a dificuldade de coordenação120. 

Por fim, o modelo de delegações que requerem concordância ocorre em situações nas 

quais uma única atividade requer a aprovação e supervisão de múltiplas agências. Neste 

modelo, dificuldades de coordenação podem surgir já que a negativa de uma única agência 

dentre as várias envolvidas pode invalidar a continuação da atividade (constituindo um sistema 

em que todos os envolvidos possuem poder de veto)121. 

John Marisan 122 apresenta classificação semelhante, apontando quatro distintos 

desenhos normativos que causam interações entre ações de agências, quais sejam: (i) o de 

delegações duplicadas (duplicate delegations); (ii) o de delegações conjuntas (joint 

 
 
 
 

118 Ibid., p. 1146; 
119 Id. 
120 Ibid., p. 1149. 
121 Id. 
122 MARISAN, Jason. Duplicative Delegations. Administrative Law Review. 2011, p. 187 a 189. 
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delegations); (iii) o de arranjos consultivos (consultive arrangements); e (iv) o de delegações 

fragmentadas (fragmented delegations). 

As delegações duplicadas são delegações de competências para agências reguladoras, 

em uma mesma norma ou em normas separadas, que podem ser interpretadas como conferindo 

a mesma competência regulatória para mais de uma agência, sem o detalhamento de como estas 

responsabilidades seriam divididas123. Este tipo de delegação pode se encaixar tanto no conceito 

de sobreposição de funções entre agências e de delegações que requerem concorrência expostos 

acima124. 

Nas delegações conjuntas, ocorre situação ligeiramente diversa, pois apesar de ser 

delegada a mesma competência para múltiplos agentes, existe direcionamento específico para 

que tais agentes atuem em conjunto 125 . Este direcionamento prévio constitui a principal 

diferença entre as delegações conjuntas e as delegações duplicadas, já que nestas as agências 

precisam organizar sua atuação conjunta entre si126. 

No modelo de arranjos consultivos, o papel de determinada agência é apenas de 

consultoria, no qual apenas uma agência possui a autoridade para atuar, devendo, no entanto, 

consultar-se com outra agência antes disso 127 . Apesar destes arranjos consultivos serem 

apontados por Marisan como um tipo de delegação que causa conflitos ou compartilhamento 

de funções, eles também podem ser interpretados como uma solução para este tipo de 

compartilhamento, podendo ser utilizados para incentivar ou impor a cooperação entre agências 

com autoridade sobre um mesmo assunto regulado ou assuntos regulados conexos. A função 

destes arranjos consultivos como um mecanismo de coordenação ou cooperação será 

aprofundada adiante. 

 
 

123 Ibid., p. 187. 
124   A delegação duplicada pode ser observada, por exemplo, na regulação sobre o transporte aquaviário de petróleo 

e gás. De acordo com o artigo 8º, VI da Lei 9.478, de 6 de agosto de 1997, a ANP possui autoridade para 
autorizar a prática do transporte de hidrocarbonetos. Entretanto, o artigo 23 da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 
2001 dispõe que a ANTAQ tem autoridade para regular a atividade de navegação. Visto isso, como o transporte 
aquaviário de petróleo e gás representa interseção entre a atividade de navegação e a atividade de transporte de 
petróleo e gás, verifica-se a existência de delegação duplicada para a ANP e para a ANTAQ, com ambas as 
agências possuindo competência para regular a atividade de transporte aquaviário de petróleo e gás. 

125 Este tipo de delegação pode ser observado na Lei 9.478, de 06 de agosto de 1997 (Lei do Petróleo), que regula 
o setor de petróleo no Brasil. Isto porque esta lei delega determinadas funções para a ANP e para o Conselho 
Nacional de Política Energética (CNPE) relativas à licitação para a concessão da exploração e produção de 
petróleo e gás, direcionando, previamente, a atuação de cada uma destas entidades. Isto ocorre, por exemplo, 
quando a lei define, em seus artigos 2, VIII e 36, respectivamente, que o CNPE definirá os blocos a serem 
objeto de concessão ou partilha de produção, enquanto a ANP será responsável pela regulamentação do 
processo licitatório para a concessão ou partilha destes blocos. 

126 MARISAN, Jason. Duplicative Delegations. Administrative Law Review. 2011, p. 187 a 189. 
127 Ibid., p. 189. 
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Por fim, no modelo de fragmentação regulatória, atribui-se a múltiplas agências a 

competência sobre determinado assunto regulado. No entanto, cada agência se responsabiliza 

por uma parte, fração ou etapa deste problema. Ainda de acordo com Marisan apesar de não 

serem o mesmo fenômeno, as delegações duplicadas e as delegações fragmentadas geralmente 

se confundem. Este conceito se assemelha aos conceitos de alocações jurisdicionais 

relacionadas ou interativas de Freeman e Rossi, com a diferença de não serem diferenciadas, 

no conceito de fragmentação de Marisan, as finalidades das agências envolvidas128. 

O conceito de fragmentação regulatória também é utilizado por William Buzbee, em 

artigo abordando o assunto. Entretanto, Buzbee conceitua este fenômeno de forma mais ampla, 

referindo-se à fragmentação como a divisão de autoridade regulatória entre diversos atores, a 

qual pode apresentar diferentes graus de separação, seja criando fronteiras claras entre estes 

diferentes atores ou áreas de sobreposição de competências129. 

Ainda de acordo com o artigo de Buzbee130, a fragmentação regulatória também pode 

ser dividida em diferentes tipos, quais sejam: a fragmentação temporal, que contempla decisões 

de diferentes reguladores em diferentes marcos temporais; a fragmentação vertical, na qual a 

autoridade regulatória é dividida entre diversos entes, pertencentes às diferentes esferas 

federativas131; a fragmentação horizontal, na qual a divisão de competências ocorre entre entes 

da mesma esfera federativa; e a fragmentação institucional, quando diversas instituições, 

pertencentes ou não ao poder público, possuem um papel nas ações regulatórias relacionadas à 

determinada atividade132. 

As situações de compartilhamento de espaços regulatórios também podem ser 

classificadas de acordo com o poder que uma determinada agência tem com relação às 

atividades de outra. Este tipo de classificação aparece na obra de Louis Sirico, que divide os 

 
 

128 Ibid., p. 189. 
129 BUZBEE, William W. The Regulatory Fragmentation Continuum, Westway, and the Challenges Of Regional 

Growth. Emory University School of Law. Public Law & Legal Theory Research Paper Series. Research Paper 
No. 05-31. 2005, p. 17. 

130 Ibid., p. 17 a 22. 
131 Este caso, inclusive, é o mais marcante no setor de gás natural no Brasil. 
132 O fenômeno da fragmentação regulatória, como explicado por Marisan e Buzbee, pode ser verificado na 

regulação da geração termelétrica a gás. Neste caso, por exemplo, verifica-se clara fragmentação de 
competências (no modelo horizontal) entre ANP, reguladora responsável pela exploração, produção e 
transporte do gás natural e ANEEL, que emite normas e regula a construção da usina termelétrica em si, suas 
condições de funcionamento e a comercialização da energia gerada. Esta fragmentação pode ser observada, 
por exemplo, no Art. 4º, §11, incisos I, II, III e IV da Portaria MME nº 102, de 22 de março de 2016, que dispõe 
que interessados em participar de leilão de geração de energia deverão apresentar à ANEEL, para sua 
qualificação, documento emitido pela ANP contendo análise da viabilidade do fornecimento de gás natural ao 
empreendimento 
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casos de compartilhamento em três tipos: o bloqueio (blockage); a interferência (policy 

interference); e a oposição (advocacy)133. 

De acordo com Sirico, o bloqueio se verifica quando as ações de determinada agência 

prevalecem sobre as medidas de outra agência, impedindo a efetividade destas últimas. A 

interferência de políticas ocorre quando uma agência interfere com a implementação de 

medidas de outras agências, sem diretamente negá-las (e.g.: quando determinado agente opta 

por se submeter às políticas mais brandas de uma agência em detrimento das políticas mais 

restritivas de outra). Por fim, a modalidade de oposição consiste em determinada agência 

reprovar ou censurar publicamente as medidas de outra, criando dificuldades políticas na 

implementação desta134. 

No caso específico do setor de gás natural no Brasil, a competência para regulação do 

setor foi dividida entre União e Estados, com base em diferentes etapas da cadeia do gás, mas 

possuindo uma área cinzenta entre estas etapas em que o agente competente para regular a 

atividade não é claro. Assim sendo, a situação de compartilhamento do setor, a priori, parece 

apresentar características próximas dos modelos de alocações jurisdicionais interativas e de 

delegações que requerem concordância, conforme definidos por Freeman e Rossi. Isto porque, 

nesta situação de compartilhamento (no setor de gás), diferentes agências atuam sobre o mesmo 

setor, com objetivos distintos, baseados em diferentes políticas públicas. Ademais, nesta 

atuação, existe um poder de veto entre os agentes (principalmente dos Estados em relação à 

União). 

Entretanto, os conceitos de alocações jurisdicionais interativas e de delegações que 

requerem concordância parecem pressupor uma duplicidade clara na atuação das agências que 

compartilham o espaço regulatório. Entretanto, no setor de gás no Brasil, esta duplicidade não 

é tão clara, já que há quem defenda que não existe sobreposição na regulação de certas partes 

da cadeia do gás, como a entrega ao consumidor final135. 

Visto isso, o caso específico de compartilhamento observado no setor de gás natural, 

parece encontrar maior semelhança conceitual com o caso de fragmentação regulatória, no 

modelo vertical, conforme definição de Buzbee. Isto porque, em ambas as situações (isto é, no 

compartilhamento no setor de gás e no conceito de fragmentação de Buzbee), a repartição de 

 
 

133 SIRICO, Louis J. Jr., Agencies in Conflict: Overlapping Agencies and the Legitimacy of the Administrative 
Process, 33 Vanderbilt Law Review 101, 1980, p. 113 e 114. 

134 Id. 
135 Conforme será observado nos capítulos de marco legal e na análise de casos concretos. 
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competência regulatória é dividida entre múltiplos atores, criando-se zonas em que a divisão 

destas competências é clara e zonas nas quais verifica-se certa duplicidade de funções. 

 
 
1.2.3. – Vantagens e Desvantagens do Espaço Regulatório Compartilhado 
 

A literatura que trata da interação entre agências reguladoras aponta que existem 

diversos argumentos a favor e contra o desenho normativo que cria relações interativas entre as 

agências, principalmente em casos de sobreposição. 

Sobre os aspectos negativos destes arranjos, Teresa Schwartz136 argumenta que, em 

situações nas quais mais de uma agência possui competência sobre um mesmo assunto, existe 

o risco destas agências imergirem em disputas jurisdicionais, desviando seu foco do objetivo 

principal previsto em seus estatutos e prejudicando uma regulação eficiente. A autora também 

indica que o resultado de duas agências com poder regulatório sobre um mesmo assunto agirem 

simultaneamente em relação a uma mesma parte é uma regulação inconsistente e o dispêndio 

desnecessário de recursos públicos. Ademais, nestes arranjos, também existe o risco de 

nenhuma das agências com autoridade compartilhada agir, por esperarem que uma ação 

adequada seria tomada pela outra agência. 

Ainda nesta linha, Freeman e Rossi137 indicam que a delegação de funções iguais ou 

similares para múltiplas agências pode produzir redundâncias, ineficiências e espaços não 

regulados no ambiente regulatório, trazendo diversos prejuízos para os setores afetados. Como 

resultado deste ambiente incerto, estas delegações criam diversos desafios de coordenação para 

as agências envolvidas e para os órgãos controladores destas agências. 

Uma das formas como este tipo de redundância pode se manifestar, e que causa prejuízo 

claro ao equilíbrio do sistema regulado, é pela criação de um espaço em que múltiplos agentes 

detêm poder de veto, o que dificulta imensamente a implementação de políticas públicas e 

medidas regulatórias centralizadas. Este tipo de situação apresenta forte semelhança com a 

chamada “tragédia dos anticomuns”, a qual ocorre, conforme definida por Michael Heller, 

quando múltiplos agentes possuem poderes de exclusão com relação a um recurso escasso, 

prejudicando o acesso a ele e subutilizando-o138. Heller cita como exemplo da tragédia dos 
 

136 SCHWARTZ, Teresa M., Protecting Consumer Health and Safety: The Need for Coordinated Regulation 
among Federal Agencies , 43 Geo. Wash. L. Rev. 1031, 1975, p. 1032. 

137 FREEMAN, Jody; ROSSI, Jim. Agency Coordination in Shared Regulatory Space, Harvard Law Review, Vol 
125. 2012, p. 1135 a 1150. 

138 HELLER, Michael A. The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition from Marx to Markets. 
Harvard Law Review 111. 1998, p. 677. 
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anticomuns a tentativa de reconstrução de áreas urbanas no Japão após o terremoto de Kolbe, 

em 1994. Neste caso, de acordo com o autor, apesar de ter sido direcionado um alto volume de 

recursos para a reconstrução das áreas urbanas atingidas, parcelas relevantes destas áreas 

continuaram em destroços, pois um único proprietário irresignado poderia bloquear uma 

tentativa de reconstrução (e geralmente o fazia)139. Do mesmo modo, em um espaço regulatório 

compartilhado, apesar de não se estar tratando de uso da propriedade (como no caso da tragédia 

dos anticomuns) e sim da regulação de um setor, a existência de múltiplos agentes com poder 

de veto pode impedir a implementação de melhorias necessárias, pelo conflito dos interesses 

em jogo e dificuldade de organização. 

Portanto, o resultado destes altos custos e redundância de normas é, muitas vezes, a 

criação de um espaço regulatório incerto e caótico, o qual resulta, invariavelmente, na redução 

de interesse econômico e de investimentos em setores regulados essenciais140. Este espaço 

caótico, somado ao aumento de custos para os entes regulados pode resultar na redução do 

interesse econômico e, consequentemente, nos investimentos privados em determinado setor141. 

Cabe observar, inclusive, que esta redundância e ineficiência causada pelo espaço 

regulatório compartilhado se aproxima, relativamente, das ineficiências já expostas com relação 

ao modelo federalista descentralizado. 

Especificamente com relação ao compartilhamento entre agências especializadas em 

diferentes setores industriais e tecnológicos, um problema que surge no compartilhamento de 

funções iguais ou relacionadas é a falta de conhecimento de uma determinada agência sobre as 

alternativas tecnológicas conhecidas por outra, aplicáveis para determinada ação regulatória, 

dificultando a coordenação entre estas agências. Este problema é observado por Peter Huber no 

setor elétrico nos Estados Unidos da América142. 

Ademais, Huber 143 também observa que, em situações de compartilhamento e 

fragmentação de competências entre agências federais e estaduais, entes regulados não possuem 

uma agência com liderança sobre o assunto, a quem podem recorrer. Isto ocorre porque, por um 

lado, a competência fragmentada das agências federais impede que estas tenham capacidade 

 
139 Ibid., p. 684. 
140 HUBER, Peter. Electricity and the Environment: In Search of Regulatory Authority. Harvard Law Review, 

Vol. 100, No. 5, março de 1987, p. 1047. 
141 FREEMAN, Jody; ROSSI, Jim. Agency Coordination in Shared Regulatory Space, Harvard Law Review, Vol 

125. 2012, p. 1150. 
142 HUBER, Peter. Electricity and the Environment: In Search of Regulatory Authority. Harvard Law Review, 

Vol. 100, No. 5, março de 1987, p. 1013. 
143 Ibid., p. 1055. 
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institucional de formular políticas regulatórias coordenadas e eficientes. Por outro lado, as 

agências estaduais possuem autoridade muito restrita para assumir este papel de liderança 

(apesar desta autoridade ser suficiente para barrar um controle nacional pelas agências federais). 

Crítica similar é feita por William Buzbee144, que observa dificuldades na viabilização 

de projetos de infraestrutura de grande escala em situações de fragmentação regulatória, já que, 

em tais situações, não existe um único regulador com amplos poderes que pode atuar como uma 

espécie de administrador do projeto, com uma visão ampla sobre seus efeitos, positivos e 

negativos, assim como sobre as estratégias mais apropriadas para regulá-lo. 

Por fim, Jason Marisan145 aponta que, geralmente, assume-se que a sobreposição de 

competências entre agências é uma técnica intencional do legislador com o intuito de incentivar 

a competição entre estas, gerando resultados positivos. Entretanto, o autor discorda deste 

posicionamento, ressaltando que esta duplicação é, na maioria das vezes, não intencional, além 

de ser ineficiente sob uma perspectiva de custo-benefício. Neste sentido, não parece existir 

qualquer indício relevante de uma sobreposição de competências intencional na legislação 

brasileira, principalmente no caso do setor de gás, aqui analisado. 

No entanto, a literatura também aponta algumas possíveis vantagens no 

compartilhamento do espaço regulado. 

Nesta linha, Freeman e Rossi146 observam que o compartilhamento de competências ou 

interação de agências em determinado assunto pode criar um desenho normativo que se 

aproveita da soma de diferentes conhecimentos e especialidades das agências envolvidas. 

Entretanto, os autores também indicam que, para que essa soma de conhecimentos seja eficaz, 

as agências devem cooperar entre si de forma exitosa, aproveitando os potenciais uma da outra. 

Outra vantagem que pode ser apontada é a criação de um ‘sistema de segurança’ contra 

a inação de determinada agência. Nestes casos, de acordo com Teresa Schwartz147, caso uma 

agência não tome as medidas regulatórias devidas, seja por pressão política, falta de 

 
 
 
 
 

144 BUZBEE, William W. The Regulatory Fragmentation Continuum, Westway, and the Challenges Of Regional 
Growth. Emory University School of Law. Public Law & Legal Theory Research Paper Series. Research Paper 
No. 05-31. 2005, p. 30 e 31. 

145 MARISAN, Jason. Duplicative Delegations. Administrative Law Review. 2011, p. 184. 
146 FREEMAN, Jody; ROSSI, Jim. Agency Coordination in Shared Regulatory Space, Harvard Law Review, Vol 

125. 2012, p. 1152. 
147 SCHWARTZ, Teresa M., Protecting Consumer Health and Safety: The Need for Coordinated Regulation 

among Federal Agencies , 43 Geo. Wash. L. Rev. 1031, 1975, p. 1033. 
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conhecimento sobre o problema, falta de recursos ou qualquer outro motivo, estas medidas 

podem ser tomadas por outra agência com competência sobre o mesmo assunto. 

Ademais, o compartilhamento do espaço regulatório por múltiplas agências pode evitar 

situações de captura, já que caso uma agência envolvida na regulação de determinado assunto 

esteja capturada por interesses alheios, ainda existiriam outras agências não capturadas, 

dificultando um controle total da regulação por estes interesses, que desviem a regulação de 

seus objetivos legais148. 

Entretanto, independentemente das vantagens e desvantagens observadas no 

compartilhamento do espaço regulatório (seja com uma sobreposição de competências ou não), 

a maioria dos autores analisados aponta que este tipo de compartilhamento é inevitável no 

Estado administrativo contemporâneo 

De acordo com Jason Marisan149, um dos motivos para essa inevitabilidade são os altos 

custos de se prever possíveis interseções e interações entre competências de agências no 

momento pré-delegação, o que requereria esforço hercúleo por parte do legislador. Ademais, 

também de acordo com Marisan150, este compartilhamento de autoridade pode sequer estar 

presente no momento da delegação, pois mudanças no ambiente regulado podem fazer com que 

linhas de divisão de competências, antes claras, tornem-se turvas com o tempo. 

No caso do setor de gás natural, assim como observado no capítulo anterior, o 

compartilhamento regulatório apresenta muitas das deficiências e algumas das vantagens 

apontadas pela doutrina. Dentre as desvantagens, pode ser citada a dificuldade de viabilização 

de grandes projetos de infraestrutura, a redundância e ineficiência normativa, a dificuldade de 

formular políticas públicas consistentes e a geração de disputas institucionais. As vantagens 

deste compartilhamento, apesar de muito menores e menos expressivas que as desvantagens, 

ainda existem, como é o caso da criação dos “mecanismos de segurança” observados por Teresa 

Schwartz. Um exemplo deste “mecanismo de segurança” pode ser observado na preocupação 

dos reguladores estaduais com os subsídios cruzados no setor, que viabilizariam a prestação do 

serviço de distribuição, e que muitas vezes parecem não ser levados em conta nas políticas 

públicas centrais do setor, discutidas pela União (especialmente pelo Ministério de Minas e 

Energia e pela ANP). 

 
 

148 SIRICO, Louis J. Jr., Agencies in Conflict: Overlapping Agencies and the Legitimacy of the Administrative 
Process, 33 Vanderbilt Law Review 101, 1980, p. 112. 

149 MARISAN, Jason. Duplicative Delegations. Administrative Law Review. 2011, p. 183 a 191. 
150 Ibid., p. 185. 
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Ademais, conforme observado anteriormente, a descentralização na regulação deste 

setor e o consequente compartilhamento do espaço regulatório não parecem ser algo evitável, 

seja pela força constitucional deste compartilhamento, pelos interesses envolvidos ou pela 

inviabilidade prática de se concentrar diversas atividades, em diferentes Estados, sob a 

competência de um regulador central. 

Portanto, é inevitável que este compartilhamento apresente dificuldades e deficiências 

na atuação das agências, as quais precisam adotar modos de coordenação para excluir ou 

minimizar tais dificuldades e deficiências. Visto isso, o próximo item deste capítulo analisará 

as soluções de coordenação propostas pela literatura para resolver os problemas resultantes 

deste compartilhamento. 

 
 

1.2.4. – Coordenação no Espaço Regulatório Compartilhado. 
 

1.2.4.1 – Entre Harmonização e Consolidação. 
 

Os problemas de coordenação gerados pelo compartilhamento do espaço regulatório 

analisados acima podem ser tratados por meio de diferentes mecanismos regulatórios, cada um 

baseado em lógicas e estratégias distintas. 

Inicialmente, estes mecanismos podem ser divididos em mecanismos de colaboração, 

coordenação propriamente dita, fusão, integração em rede e parceria, conforme conceituação 

feita por Frederick Kaiser151. 

O mecanismo de colaboração (collaboration) diz respeito à negociação entre agências 

que compartilham determinado espaço regulatório, para que estas possam desenvolver um 

arranjo consensual para a sua atuação conjunta. Neste mecanismo, as agências envolvidas não 

possuem uma hierarquia entre si, portanto, como uma agência não pode conformar o 

comportamento de outra por meio de regras vinculantes, é necessário que estas negociem para 

chegar a uma solução aceita por todos os envolvidos. 

Já no mecanismo de coordenação propriamente dita (coordination), existe, em 

determinado espaço regulado, um ente com poder para conformar as ações dos demais 

normativamente, sendo hierarquicamente superior ao ponto de poder coordenar os envolvidos 

neste espaço regulatório. Este tipo de mecanismo, por meio do qual uma agência direcionadora 

 
151 KAISER, Frederick, M. Interagency Collaborative Arrangements and Activities: Types, Rationales, 

Considerations. Congressional Research Service, 7-5700, maio de 2011, p. 3. 
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influencia as ações de uma agência atuante, também pode ocorrer de forma menos cogente, pelo 

uso de mecanismos de incentivo para que a agência atuante adote o posicionamento indicado 

pela agência direcionadora. 

Os mecanismos de fusão (merger) e de integração (integration), por sua vez, ocorrem 

com a incorporação, por uma determinada agência, de parte ou totalidade de outra agência ou 

da fusão de duas ou mais agências em uma única entidade, responsável pela área de atuação das 

agências que a compuseram. A única diferença entre estes mecanismos está na permanência, 

ou não, da junção das agências, sendo o mecanismo de fusão uma consolidação permanente e 

o mecanismo de integração uma consolidação temporária. 

O mecanismo de integração em rede (networks) é similar à coordenação, entretanto, 

envolve a coordenação de entidades de diferentes esferas da federação152. Embora este tipo de 

mecanismo tenha recebido conceito próprio na obra de Kaiser, ele não parece diferenciar-se do 

conceito de coordenação, já que ambos contêm a mesma lógica interna (isto é, coordenação de 

diferentes agentes por um agente hierarquicamente superior). Deste modo, os mecanismos que 

podem ser encaixados na esfera da coordenação propriamente dita também seriam aplicáveis 

para casos de coordenação em rede, já que a única diferença entre estes seria sua aplicação para 

casos de interação interfederativa, o que pode ser analisado sem a necessidade de criação de 

conceitos distintos. 

Por fim, o mecanismo de parceria (partnership) diz respeito à interação entre 

reguladores e entidades do setor privado para a execução de determinadas atividades por meio 

de parcerias público-privadas. Neste caso, parcerias público-privadas podem ser interpretadas 

em seu sentido literal, ou seja, como um tipo de contratação ou parceria entre agentes públicos 

e privados, ou no sentido mais específico que este instrumento assume na legislação brasileira, 

por meio de contratos de concessão, com base na da Lei 11.079 de 30 de dezembro de 2004. 

Entretanto, este mecanismo não parece ser totalmente apropriado para tratar os 

problemas de interação estudados nesta dissertação. Isto ocorre, primeiramente, pelo fato das 

parcerias público-privadas, como o próprio nome especifica, serem relações entre entes 

públicos, de um lado e privados, de outro. Portanto, este mecanismo não poderia ser utilizado 

para resolver um problema que envolve exclusivamente entes públicos. Ademais, cabe observar 

 

152 De acordo com Kaiser, este mecanismo, nos EUA, pode ser observado na atuação da Federal Emergency 
Management Agency (FEMA), que coordena medidas de resposta a emergências em todo o território nacional, 
envolvendo governos de diferentes esferas da federação (KAISER, Frederick, M. Interagency Collaborative 
Arrangements and Activities: Types, Rationales, Considerations. Congressional Research Service, 7-5700, 
2011, p. 3). 
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que a parceria público-privada presente na legislação brasileira é focada no nível de operação e 

prestação do serviço em si (pelos contratos de concessão) e não na sua regulação e planejamento 

(cerne do problema de pesquisa aqui estudado), a qual apenas ocorre de modo incidental. 

Dessa forma, duas soluções seriam possíveis para a harmonização do espaço regulado 

compartilhado no setor de gás: a consolidação parcial ou total das agências envolvidas, por 

meio de mecanismos de fusão ou integração; ou a harmonização da atuação destas agências, 

por meio de mecanismos de colaboração ou coordenação. 

Dentre estas opções, a harmonização das agências por meio de colaboração ou 

coordenação parece ser um caminho mais adequado, principalmente para o setor de gás no 

Brasil. Isto porque, primeiramente, a reorganização burocrática para consolidação de agências 

é um processo extremamente custoso do ponto de vista político e, de acordo com apontamentos 

da doutrina especializada, raramente atinge seus objetivos de forma eficiente153. 

Estes custos políticos seriam ainda mais elevados no caso do setor de gás, já que este 

caso envolveria diversas agências de diferentes esferas da federação e suscitaria dúvidas sobre 

a delegabilidade da competência dos Estados e necessidade ou não de alteração da Constituição 

para implementação desta mudança. Neste sentido, conforme será observado no capítulo 

posterior, tentativas de alteração legislativa referentes ao setor de gás que tangenciam os limites 

entre as competências dos Estados e da União costumam sofrer forte resistência política. Essa 

resistência seria ainda mais acentuada em um processo de consolidação deste nível de 

complexidade. 

Ademais, com relação ao caso de consolidação total, conforme observado 

posteriormente, no item que tratou da centralização e descentralização do modelo federativo, a 

assunção das funções de múltiplas agências reguladoras de diferentes estados por uma entidade 

central seria inviável do ponto de vista gerencial e organizacional, já que certas matérias (como 

a revisão tarifária de diferentes concessões, proteção ao consumidor e fiscalização de redes) 

não poderiam ser executadas eficientemente por um órgão central. 

Ademais, mesmo que fosse politicamente possível realizar uma consolidação parcial ou 

total de agências no setor de gás, os conflitos interagências atualmente presentes provavelmente 

não deixariam de existir, sendo apenas substituídos por conflitos intra-agências, já que a 

 
 
 

153 FREEMAN, Jody; ROSSI, Jim. Agency Coordination in Shared Regulatory Space, Harvard Law Review, Vol 
125. 2012, p. 1152. 
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estrutura destas instituições seria modificada, com a consolidação em uma única instituição, 

entretanto, a dinâmica entre elas seria mantida154. 

1.2.4.2 – Instrumentos de Coordenação e Colaboração 
 

Com base nas considerações feitas acima, o meio mais eficiente para harmonizar a 

atuação de agências em um espaço regulatório compartilhado no setor de gás brasileiro é por 

meio de mecanismos de colaboração ou coordenação. 

Estes mecanismos, de acordo com Freeman e Rossi155, podem ser divididos em quatro 

categorias distintas: (i) provisões consultivas (consultation provisions); (ii) acordos 

interagências (interagency agreements); (iii) regulação conjunta (joint policymaking); e (iv) 

revisão pelo Poder Executivo. A princípio, estas categorias poderiam ser enquadradas tanto no 

conceito de colaboração quanto de coordenação propriamente dita expostos acima, dependendo 

da forma que assumissem em casos específicos, com exceção da revisão pelo Poder Executivo, 

que se assemelha mais à coordenação propriamente dita. 

O instrumento de provisões consultivas ocorre quando uma agência com autoridade 

sobre a regulação de determinado setor deve, antes de tomar determinada ação, consultar outra 

agência, cujo objetivo e escopo de atuação são, geralmente, próximos aos seus156. 

Esta consulta pode ser discricionária, quando uma agência tem a faculdade de consultar 

outras, ou mandatória, no qual uma agência deve consultar a outra como condição sine qua nom 

para agir. A consulta discricionária pode ocorrer quando a própria lei de criação da agência ou 

sua regulação interna concede esta faculdade ao regulador. Entretanto, não existem 

impedimentos legais claros para que uma agência consulte outra mesmo sem previsão legal 

para tanto. Inclusive, este tipo de consulta pode ser benéfico para a atuação da agência, ou até 

mesmo essencial, já que é um mecanismo eficiente de coleta de informações sobre o problema 

a ser tratado. Já na consulta mandatória, a agência deve sempre consultar outra antes de tomar 

determinadas medidas, independentemente da necessidade prática desta consulta para se tratar 

do problema específico. 

Entretanto, os efeitos da consulta mandatória podem variar conforme a disposição 

específica que a impõe. Neste sentido, conforme observado por Freeman e Rossi157, enquanto 

 
 

154 Ibid., p. 1154. 
155 Ibid., p. 1155. 
156 Ibid., p. 1157 e 1158. 
157 Ibid., p. 1158 a 1160. 
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em alguns casos a lei ou regulação impõe à agência apenas a obrigação de realizar a consulta, 

não sendo os resultados desta vinculantes à agência consulente, em outros, esta obrigação pode 

se estender de modo a exigir procedimentos específicos para este processo de consulta ou 

justificativas específicas para que a posição externada pela agência consultada não seja adotada. 

Por fim, o mecanismo consultivo pode assumir uma terceira forma, muito mais 

aproximada de um mecanismo de coordenação propriamente dita do que os anteriores. Esta 

terceira forma é denominada por Freeman e Rossi como requisito de concordância (concurrence 

requirement)158 e pode se apresentar de três formas distintas. Na primeira forma, a lei pode 

autorizar uma agência a criar padrões regulatórios que outra agência deve necessariamente 

obedecer ao regular, sendo vinculantes para esta. A segunda forma, similar a primeira, consiste 

em impor a obrigação de uma agência de obter a aprovação expressa de outra antes de executar 

determinada decisão. Estas duas primeiras formas se encaixam totalmente no conceito de 

coordenação propriamente dita, já que uma ação possui um poder de limitação, direto ou não, 

às ações de outra. Já na terceira forma, a lei pode estipular que determinada ação só possa ser 

tomada pela decisão conjunta de duas ou mais agências, conferindo à cada uma dessas um poder 

de veto sobre a decisão da outra e exigindo que estas cheguem a um consenso. Por fim, também 

cabe observar que estes mecanismos consultivos, assim como o mecanismo de coordenação 

propriamente dita citado acima, podem ser acompanhados do uso de incentivos para que 

determinada agência consulte ou obedeça aos padrões criados por outra, principalmente quando 

não existe base legal para impor estes padrões ou obrigações de consulta à determinada agência. 

No tocante ao problema de pesquisa aqui enfrentado, a princípio, os instrumentos 

consultivos poderiam ser implementados ao se impor (ou sugerir) que as agências estaduais 

consultassem a ANP antes de emitir regulações sobre o mercado de gás (e vice-versa), de modo 

a considerar as políticas públicas buscadas pelo outro ente ao executar suas próprias políticas 

públicas. Entretanto, a contribuição pela agência federal na regulação das agências estaduais, 

ou pelas agências estaduais na regulação federal, já é possível mesmo sem a implementação 

destes mecanismos consultivos. Isto porque, primeiramente, a possibilidade de consulta e troca 

de informações pode ser feita de modo informal, não sendo necessário um mecanismo 

específico para tanto (apesar de preferível que isto ocorra formalmente, pelo princípio da 

transparência na atuação da administração pública). Ademais, as contribuições de uma agência 

 
 
 
 

158 Ibid., p. 1160. 
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também podem ser apresentadas durante o processo de consulta pública feito por outra ou em 

fóruns de discussão específicos. 

Sobre este ponto, cabe apontar que, apesar da Agência Reguladora de Energia e 

Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (“Agenersa”) ter realizado consulta pública 

referente ao Novo Mercado de Gás (tramitando sob o número E-22/007.300/2019), não houve 

contribuição da agência federal nesta consulta. Ressalta-se também que não parece existir 

qualquer óbice para que uma agência participe de processos de consulta pública de outra 

agência, sendo inclusive esta participação mais atinente ao princípio da publicidade, que deve 

nortear a atuação da administração pública, do que uma simples troca de informações informal. 

Portanto, para que a harmonização da regulação por meio de arranjos consultivos apresentasse 

eficácia, seria necessário maior engajamento das agências envolvidas, principalmente do 

regulador federal. 

Os mecanismos de requerimento concorrente, por outro lado, parecem ser um meio mais 

eficaz para a unificação da regulação do setor e resolução de problemas de compartilhamento 

do espaço regulado. Entretanto, para que tal mecanismo seja utilizado, seria necessário justificar 

juridicamente uma competência legal para que a ANP coordene (no sentido de coordenação 

propriamente dita) a atuação das agências estaduais. A viabilidade constitucional e legal desta 

atuação será objeto de discussão mais aprofundada no capítulo que tratará do marco legal do 

setor, sendo, portanto, retomada mais adiante. 

O instrumento de acordos interagências ocorre quando uma ou mais agências assinam 

documento vinculante, delimitando responsabilidades por ações específicas, procedimentos de 

atuação e compromissos mútuos entre agências na regulação de determinado assunto159. Estes 

instrumentos podem ser negociados voluntariamente pelas agências ou ter sua celebração 

imposta pela lei, embora, conforme observado por Freeman e Rossi, não parecem existir 

princípios ou políticas específicas regulando o uso e conteúdo destes acordos, sendo tal 

conteúdo, majoritariamente, delegado à discricionariedade das agências160. 

Estes acordos podem ter diversos objetivos, dentre os quais destacam-se a delimitação 

de limites jurisdicionais, a implementação de procedimentos para o compartilhamento de 

informações, a colaboração em torno de objetivos comuns, a coordenação de aprovações em 

 
 
 

159 Ibid., p. 1161. 
160 Apesar da observação feita por Freeman e Rossi ser atinente à jurisdição americana, o mesmo pode ser dito da 

legislação brasileira, não existindo um regulamento geral que guie a implementação destes acordos no país. 
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áreas em que mais de uma agência possui autoridade regulatórias; e, em casos mais raros, a 

definição de políticas públicas comuns161. 

No caso específico estudado nesta dissertação, o uso de acordos interagências pode se 

mostrar um instrumento útil tanto para a delimitação de funções entre agências (neste caso, a 

ANP e os reguladores estaduais) quanto para a coordenação destas agências na regulação dos 

pontos de compartilhamento de suas competências. Com isso, seria possível simplificar e 

unificar a regulação do setor no território nacional, de modo a criar um ambiente regulatório 

mais seguro e em que sejam considerados os diferentes objetivos públicos buscados.Entretanto, 

o uso deste instrumento apresenta algumas dificuldades e problemas relevantes. Isto se deve, 

primariamente, ao fato de que o problema específico envolve um número grande de agências 

(uma agência em cada Estado mais a agência federal), visto isso, a negociação de um 

instrumento único que possa unificar a regulação em âmbito nacional seria problemática, já que 

o veto de uma única agência prejudicaria a efetividade destes instrumento162. 

Ademais, Freeman e Rossi163 observam que estes acordos não são sempre exequíveis 

quando discutidos judicialmente. Deste modo, se tais acordos forem vistos como frágeis em 

face a possíveis discussões judiciais (as quais são prováveis e vêm ocorrendo no setor, conforme 

será observado em capítulo posterior) suas vantagens para a segurança jurídica do setor serão 

seriamente prejudicadas. 

O modelo de regulação conjunta engloba uma série de instrumentos executados 

conjuntamente por agências distintas para coordenar a atuação destas em determinado setor164. 

Esta regulação conjunta pode ocorrer pela emissão de declarações públicas e criação de manuais 

e guias de modo conjunto por mais de uma agência, externando uma ideia de atuação conjunta 

destas, ou de modo mais formal, pela incorporação de regras de determinada agência por outra 

ou pela promulgação de uma norma regulatória subscrita por mais de uma agência165. 

 
161 FREEMAN, Jody; ROSSI, Jim. Agency Coordination in Shared Regulatory Space, Harvard Law Review, Vol 

125. 2012, p. 1161. 
162 As dificuldades específicas da negociação em matéria regulatória serão tratadas em parte posterior deste 

capítulo. 
163 FREEMAN, Jody; ROSSI, Jim. Agency Coordination in Shared Regulatory Space, Harvard Law Review, Vol 

125. 2012, p. 1165. 
164 Id. 
165 Um exemplo deste instrumento no ordenamento jurídico nacional ocorre nos procedimentos para 

compartilhamento de infraestruturas criados pela Resolução Conjunta ANEEL, ANATEL e ANP nº 1, de 24 
de novembro de 1999. Esta resolução dispõe sobre os procedimentos para o compartilhamento de faixas de 
servidão por agentes das indústrias de telecomunicações, energia elétrica e petróleo e gás. Dentre as diversas 
disposições desta resolução, verifica-se que o parágrafo único do artigo 5º dispõe que as condições de 
qualidade, segurança e proteção ao meio ambiente serão estabelecidas pelo regulador do setor a que pertence 
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Estes mecanismos, principalmente o de resoluções conjuntas, de acordo com Freeman 

e Rossi, costumam ser mais vinculantes do que provisões consultivas além de serem mais 

exequíveis e terem maior visibilidade quando comparados com acordos interagências. No 

entanto, este mecanismo contém as mesmas dificuldades, quanto à necessidade de negociação 

ou possibilidade jurídica de conformação de conduta, presentes nos acordos interagências. 

Ainda cabe questionar, entretanto, se, no ordenamento jurídico brasileiro, o instrumento 

de regulação conjunta pode ser implementado entre agências de diferentes esferas federativas, 

principalmente nos casos em que envolve a elaboração de uma resolução conjunta. 

Sobre este ponto, a justificativa mais plausível para que existisse restrição na regulação 

conjunta entre agência federal e agência estadual estaria no fato de, por fazerem parte de 

diferentes esferas da federação, dificilmente possuiriam competência para regular o mesmo 

assunto. Entretanto, isso não se verifica no setor de gás natural, pois, conforme será observado 

na análise do marco legal, existe área cinzenta entre as esferas de atuação das agências estaduais 

e federais, justificando uma competência de ambas para atuar em determinados pontos.Deste 

modo, não só seria possível a edição conjunta de norma regulatória por estes entes, como um 

impedimento a esta atividade iria contra o disposto na Constituição e na legislação do setor, já 

que um destes entes estaria sendo impedido de exercer sua competência. Cabe observar, 

entretanto, que ainda poderia ser argumentado que não haveria violação da competência destes 

entes, já que eles poderiam editar normas sobre o assunto, as quais não poderiam, entretanto, 

ser conjuntas, pelo fato daqueles pertencerem à diferentes esferas da federação. No entanto, este 

tipo de restrição não prevaleceria em uma análise com base na eficiência administrativa, já que 

ao se impedir uma regulação conjunta, impedir-se-ia a atuação mais eficiente e mais afeta à 

segurança jurídica dos reguladores envolvidos. 

Ademais, no tocante à ANP, existe autorização expressa na lei de criação da agência 

para a atuação conjunta. Esta permissão encontra-se no artigo 8º XIV da Lei 9.478 de 1997, que 

determina que cabe à ANP: “articular-se com os outros órgãos reguladores do setor energético 

sobre matérias de interesse comum, inclusive para efeito de apoio técnico ao CNPE”. Embora 

este inciso não mencione especificamente a elaboração de normas conjuntas e sim a 

 
 
 

o detentor das instalações. Ou seja, em uma faixa de servidão detida por transmissora de energia elétrica, a 
ANEEL deverá ditar as condições de segurança aplicável, mas caso tal faixa seja detida por um transportador 
de gás, a ANP que deverá ditar estas condições. Visto isso, a resolução mencionada confere a mesma autoridade 
para três agências reguladoras, no entanto, estas autoridades não se sobrepõem, já que a competência de cada 
regulador é dividida com base no setor ao qual pertence o detentor de cada instalação. 
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“articulação”, de modo amplo e genérico, pode ser interpretado que caberia à discricionariedade 

da agência decidir como tal articulação seria realizada. 

Por fim, em reforço aos argumentos acima, deve ser levado em conta que tanto as 

resoluções conjuntas quanto os acordos cooperativos mencionados anteriormente estão em 

linha com o posicionamento adotado pela Lei Geral de Agências (Lei 13.848 de 2019), no 

sentido de estimular a articulação entre agências para uma boa regulação. Isso se observa 

principalmente no artigo 34 da supracitada lei, que admite a interação entre agências federais, 

estaduais e municipais por meio de acordos de cooperação, inclusive para a descentralização de 

funções sancionatórias, fiscalizatórias e arbitrais, assim como em seu artigo 29, que admite a 

edição de atos normativos conjuntos por suas ou mais agências. 

Sobre este ponto, cabe observar que o artigo 34 citado acima não menciona a 

descentralização ou o compartilhamento de funções normativas e o artigo 29, apesar de as 

mencionar, faz referência apenas às agências reguladas por esta lei (isto é, as agências federais). 

Apesar disto, a falta de menção aos acordos de cooperação entre agências de diferentes esferas 

da federação para questões normativas não deve ser interpretada como uma vedação a estes 

acordos. Primeiramente, porque estes acordos, conforme mencionado anteriormente, estariam 

em linha com os objetivos de cooperação e com os princípios inteligíveis166 da Lei 13.848 de 

2019. Além disso, apesar de ser uma lei voltada para as agências federais, o supracitado artigo 

29 não fez qualquer restrição a estas agências, dispondo apenas que atos normativos conjuntos 

podem ser editados por duas ou mais “agências reguladoras”, não existindo, portanto, qualquer 

impedimento para que o regulador federal edite ato conjunto com um regulador estadual, a não 

ser por vedação específica que possa ser estabelecida na legislação estadual que regule esta 

agência estadual. 

Assim sendo, a única vedação que poderia ser enxergada nessa atuação conjunta seria 

uma possível delegação de competência normativa. No entanto, é necessário observar que, no 

setor de gás, ambos os reguladores estaduais e federal possuem competência normativa sobre o 

setor, compartilhando seu espaço regulatório. Visto isso, uma regulação conjunta de agências 

de diferentes esferas da federação sobre o espaço regulatório compartilhado no setor de gás não 

 
 
 
 

166 Os princípios inteligíveis de uma lei, segundo Alexandre Aragão, são as finalidades, políticas públicas e 
padrões implicitamente presentes no texto legal, por meio dos quais extraem-se os limites da atuação do 
regulador (cf. ARAGÃO, Alexandre Santos de. A concepção pós-positivista do princípio da legalidade, in 
Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, no 236, abr-jun, 2004, p. 58). 
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conteria uma delegação de competências normativas e sim uma organização e compatibilização 

das competências que estas agências já possuem. 

O último mecanismo apresentado por Freeman e Rossi para a coordenação de agências 

que compartilham um espaço regulado é o gerenciamento da atuação destas agências por meio 

do Presidente da República167. Os autores indicam que a coordenação pelo Presidente da 

República teria motivações relevantes, decorrentes do papel que este representa dentro do 

Estado como um todo. Este controle presidencial, de acordo com os autores, pode se dar por 

diferentes instrumentos detidos pelo chefe do Poder Executivo, os quais podem ser informais 

ou formais. 

O controle presidencial informal ocorre principalmente por meio da mediação entre 

interesses de agências distintas pelo Presidente da República, o qual é mais forte nas agências 

executivas, devido ao maior poder de ingerência do Presidente da República sobre estas 

agências. Os mecanismos formais podem ocorrer por meio de atos do Presidente da República 

(como decretos) impondo a coordenação entre agências; pela criação de órgãos e forças tarefas 

com o objetivo de promover essa coordenação; pelo controle orçamentário, ou pelo processo 

de revisão regulatória (seja pela própria presidência ou por órgãos submetidos, direta ou 

indiretamente, à esta). 

Entretanto, existem dificuldades essenciais para que se possa trazer este instrumento 

para o cenário brasileiro, principalmente para situações de compartilhamento como a que se 

verifica no setor de gás natural. 

Primeiramente, o chefe do Poder Executivo no Brasil não possui algumas das 

ferramentas apontadas por Freeman e Rossi para a coordenação de agências, detidas pelo chefe 

do Poder Executivo americano, dentre as quais se destaca a revisão regulatória feita pelo Office 

of Management and Budget (“OMB”). Ademais, o problema de coordenação no setor de gás 

envolve reguladores de diferentes esferas da federação (Estados e União). Desse modo, o chefe 

do Poder Executivo central, apesar de possuir certa influência sobre o regulador federal, não 

possui a mesma influência sobre reguladores estaduais. 

Apesar destes problemas, existem mecanismos no cenário jurídico brasileiro por meio 

dos quais o Presidente da República pode buscar uma maior coordenação entre reguladores que 

compartilham um mesmo espaço regulado. Um destes mecanismos seria por meio dos decretos 

 
167 FREEMAN, Jody; ROSSI, Jim. Agency Coordination in Shared Regulatory Space, Harvard Law Review, Vol 

125. 2012, p. 1173 a 1179. 
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presidenciais (assemelhando-se ao mecanismo de ordens executivas apresentado por Freeman 

e Rossi). Um exemplo do uso deste mecanismo, no próprio setor de gás, pode ser observado no 

Decreto Presidencial nº 9.616, de 17 de dezembro de 2018, que inclui o novo artigo 74-A no 

Decreto nº 7.382, de 2 de dezembro de 2010 (que regulamenta o setor de gás), dispondo que: 

“A União, por intermédio do Ministério de Minas e Energia e da ANP, 
articulará com os Estados e com o Distrito Federal para a harmonização e o 
aperfeiçoamento das normas atinentes à indústria de gás natural, inclusive 
em relação à regulação do consumidor livre.” 

Entretanto, este mecanismo tem efetividade limitada, pois, como observa-se no decreto 

citado acima, a imposição do dever de buscar harmonização regulatória incide apenas sobre a 

própria União, o MME e a ANP, não vinculando o regulador estadual (o que não poderia ser 

feito, já que este pertence a outra esfera da federação). Ademais, o decreto em questão não 

estabeleceu um compromisso forte de coordenação, por não estipular prazos e entregáveis 

referentes ao objetivo de harmonização (sendo tal estipulação comum nas ordens executivas 

americanas com o mesmo objetivo, conforme observado por Freeman e Rossi168). 

De fato, esta tentativa de harmonização da regulação para evitar a duplicidade não 

parece ter surtidos fortes efeitos, já que, até o momento, não foi observado qualquer melhoria 

na coordenação entre agências neste setor após a promulgação do Decreto Presidencial nº 9.616, 

de 17 de dezembro de 2018. 

Ademais, a coordenação de agências pelo Poder Executivo central também pode ser 

incentivada por meio de programas e políticas públicas centrais. Exemplo disso, no Brasil, 

encontra-se nas discussões ocorridas nos programas “Gás Para Crescer” e “Novo Mercado de 

Gás”, os quais serão abordados posteriormente. Entretanto, este mecanismo, apesar de fomentar 

discussões e trocas de informação, não dispõe de meios mais incisivos de impor a coordenação, 

já que isto dependeria da obtenção de um consenso com o regulador estadual, que não está sob 

a influência do Presidente da República e de seus ministérios. 

Além do Poder Executivo, de acordo com Jason Marisan169, o Poder Legislativo também 

pode atuar de forma a minimizar as deficiências de uma delegação duplicada (mesmo sendo o 

próprio Poder Legislativo que cria estas delegações). Inclusive, tentativas pelo Poder 

Legislativo de delimitar mais precisamente a fronteira entre a competência estadual e federal 

no setor de gás no Brasil já ocorreram e serão observadas mais profundamente no capítulo de 

 
 

168 Ibid., p. 1175. 
169 MARISAN, Jason. Duplicative Delegations. Administrative Law Review. 2011, p. 198. 
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análise do marco legal. Entretanto, o controle da duplicação pelo Poder Legislativo também 

encontra as mesmas dificuldades do controle pelo Poder Executivo relativas à divisão federativa 

de poderes, o que dificultaria, por exemplo, a criação de lei federal para delimitar as 

responsabilidades de cada agência no setor. Ademais, conforme será observado posteriormente, 

não houve consenso entre os legisladores quanto a essa delimitação durante a discussão dos 

processos legislativos de alteração do marco legal do setor, o que resultou na manutenção de 

termos indeterminados e fronteiras de competências turvas no texto legal. 

Ademais, Marisan 170 também indica que situações de conflito resultantes do 

compartilhamento do espaço regulatório podem ser resolvidas por meio da atuação do poder 

judiciário, ao decidir litígios envolvendo o conflito de competências resultantes de um espaço 

regulatório compartilhado. O autor também ressalta que, em sua atuação, as cortes podem 

estruturar suas decisões de modo a evitar conflitos e duplicações entre agências, embora isto 

não ocorra sempre. 

A resolução de problemas de coordenação pelo judiciário tem como uma de suas 

principais vantagens o fato do Supremo Tribunal Federal (“STF”) possuir competência e 

autoridade tanto sobre as agências federais como estaduais, decorrente de sua competência para 

julgar conflitos federativos 171 , não sofrendo, portanto, da mesma limitação dos poderes 

executivo e legislativo172. 

Entretanto, a resolução de casos de conflito entre agências por meio da judicialização 

do conflito apresenta diversas deficiências. Entre estas, ressaltam-se a morosidade na resolução 

da questão, que poderia ser resolvida mais rapidamente por outro mecanismo aplicado pelas 

próprias agências, o fato de que as decisões judiciais nem sempre têm efeito erga omnes, de 

modo que podem ser inadequadas para corrigir problemas sistêmicos e, em muitos casos, 

conforme será observado posteriormente, a baixa qualidade técnica e a consideração 

insuficiente dos interesses envolvidos pelo judiciário173. Inclusive, Marisan174 argumenta que o 
 

170 Ibid., p. 208 e 209. 
171 Tal competência decorre do disposto no artigo 102, I, f da Constituição Federal de 1988, segundo o qual, 

compete ao STF julgar, originariamente, “as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o 
Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta”. 

172 Deve ser observado, entretanto, que nem todos os conflitos decorrentes do compartilhamento do espaço 
regulatório deverão ser julgados originariamente pelo STF. Isto porque, conforme será observado no caso 
Celse, analisado em capítulo posterior, estes casos não incluem, necessariamente, reguladores de diferentes 
esferas da federação em polos distintos da ação, não havendo, portanto, um conflito nos moldes do apontado 
pelo artigo 102, I, f da Constituição. 

173   Ambos estes pontos serão analisados em maiores detalhes no capítulo que tratará da análise de casos concretos, 
no qual será observado que as decisões sobre casos de conflito foram ineficientes para resolver as falhas 
apontadas anteriormente relacionadas ao compartilhamento do espaço regulatório. 

174 MARISAN, Jason. Duplicative Delegations. Administrative Law Review. 2011, p. 218. 
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Poder Judiciário deve ser deferente ao executivo em relação às medidas de minimização de 

duplicações deste. 

Além disso, apesar da vantagem apontada acima sobre a jurisdição do STF englobar 

tanto o regulador federal como o estadual, este elemento também traz consigo uma outra 

desvantagem, já que a resolução destas disputas, por poderem ser julgadas apenas pelo STF, 

em sede originária, é ainda mais morosa do que as que podem ser submetidas originariamente 

aos tribunais inferiores175. 

Jason Marisan 176 também indica que, em diversos casos de delegações duplicadas, 

conflitos entre agências reguladoras podem ser resolvidos ou evitados pela simples abdicação, 

por uma determinada agência, em regular assunto que já está sendo regulado por outra agência. 

Ao abdicar sua atuação relativa a determinado assunto, uma agência pode evitar os problemas 

relacionados ao conflito de competências, como a dificuldade de coordenação, aumento de 

custos e corrosão do relacionamento com outras agências. Esta abdicação, entretanto, não 

ocorreu no caso do setor de gás, não sendo relevante analisar esta possibilidade mais a fundo 

neste trabalho177. 

1.2.4.3 – Desafios da Negociação e da Conformação por Regras 
 

Como observado anteriormente, a diferença básica entre os mecanismos apresentados 

acima está no tipo de ação empregada para se harmonizar e coordenar a atuação de agências 

que compartilham um mesmo espaço regulatório. Enquanto os mecanismos relacionados à ideia 

de colaboração (e.g.: acordos interagências e regulação conjunta) se baseiam na negociação 

entre agências, com o intuito de se atingir um consenso, os mecanismos relacionados à ideia de 

coordenação propriamente dita (e.g.: consulta na modalidade de requisito de concordância) são 

baseados na conformação da conduta de uma agência por regras vinculantes de outra, dentro de 

uma estrutura de superioridade hierárquica. 

Visto isso, para que se possa analisar o mecanismo mais apropriado para resolver os 

problemas de compartilhamento no setor de gás, é necessário, a priori, analisar as vantagens e 

 
 
 
 

175 Exemplo desta morosidade será observado na análise do caso Gemini, disputa que tramita perante o STF a 
mais de 10 anos. 

176 Ibid., p. 211 e 212. 
177 O acontecimento mais próximo de uma abdicação seria na regulação específica de terminais de gás natural 

liquefeito no Estado de Sergipe, que apresenta estrutura muito similar à regulação federal, conforme será 
analisado no capítulo de análise de casos. 
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desvantagens destes dois instrumentos básicos (atingimento de um consenso por negociação ou 

conformação por regras). 

De acordo com artigo de Freeman e Langbein178, a negociação regulatória é defendida 

por alguns autores como um mecanismo adequado para a elaboração de regras melhores, mais 

legítimas e com menores custos de transação. Entretanto, certos autores criticam este processo, 

por considerá-lo incapaz de prover estes benefícios além de criar impedimentos para a atuação 

das agências179. 

Neste sentido, Phillip Harter180 aponta a negociação regulatória como um instrumento 

eficaz para se tratar a falta de consenso no processo de elaboração de normas e regulação como 

um todo, considerando esta falta de consenso como um dos grandes maus do direito 

administrativo181. De acordo com Harter, o processo de negociação regulatória é vantajoso pois 

coloca as partes interessadas como participantes ativos no processo de elaboração de normas, 

dando a estas partes um papel mais relevante neste processo e mais próximo da decisão final, 

tornando suas posições e preocupações mais claras para os outros envolvidos e mais fáceis de 

serem levadas em conta. Ademais, essa aproximação das partes durante o processo de 

negociação beneficia a regulação ao facilitar o compartilhamento de informações e expertises 

entre partes, principalmente informações e dados empíricos que um dos participantes, pela sua 

atuação específica, possa ter. Harter também argumenta que este processo reduziria os custos 

da regulação ao reduzir a necessidade de preparação de medidas defensivas contra terceiros que 

venham a criticar a regulação a ser criada, já que estes terceiros, ao fazer parte do processo 

regulatório, podem externar suas preocupações no processo de negociação, não sendo provável 

que venham a desafiá-la depois. Por fim, o autor indica que uma das principais vantagens do 

processo de negociação na elaboração de regras está na maior legitimidade gozada por estas 

 
 

 
178 FREEMAN,  Jody.  LANGBEIN,  Laura.  Regulatory  Negotiation  and  The  Legitimacy  Benefit.  N.Y.U. 

Environmental Law Journal, Vol. 9. 2000, p. 60. 
179 Importa ressaltar que, no artigo em questão, Freeman e Langbein utilizam o termo “negociação regulatória” 

para se referir a um processo específico de criação de normas definido no Negotiated Rulemaking Act of 1990, 
5 U.S.C. §§ 561-570. Entretanto, as autoras indicam que alguns autores utilizam este termo de forma mais 
ampla, para se referir a qualquer processo de diálogo que envolva a regulação. Neste trabalho, o termo 
‘negociação regulatória’ terá este sentido mais amplo. 

180 HARTER. Phillip J. Negotiating Regulations: A Cure for the Malaise. Environmental Impact Assessment 
Review, Volume 3, Issue 1, March 1982, p. 75 a 81. 

181 Neste artigo, Harter se refere ao processo de negociação de forma mais tangente à elaboração de normas por 
uma única agência, a qual passa pela negociação com agentes interessados (geralmente privados). Entretanto, 
as vantagens apontadas pelo autor também poderiam ser observadas na negociação entre duas agências para a 
elaboração de uma norma, já que este tipo de negociação consiste no mesmo mecanismo, utilizado em resposta 
ao mesmo problema apontado no artigo de Harter (a falta de consenso). 
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regras negociadas, possível pela participação próxima e melhor consideração dos interesses de 

interessados. 

Em outro artigo sobre o tema, Susskind e McMahon182 externam posição similar sobre 

o tema, citando o alto percentual de judicialização de normas da EPA como indicativo de que 

a negociação da regulação com interessados é um mecanismo eficiente para uma regulação 

mais adequada, que gozaria de maior legitimidade e exequibilidade. 

Susskind e McMahon 183 também apontam algumas condições básicas para o 

funcionamento regular e a efetividade da regulação, tendo como base recomendações feitas por 

Harter e por outros autores, principalmente no estudo do processo negocial em geral, parte das 

quais foi endossada pela Conferência Administrativa dos Estados Unidos (Administrative 

Conference of The United States), agência independente do país, e inserida no Code of Federal 

Regulations 184 . Os autores supracitados sumarizam estas principais recomendações 

argumentando que: (i) as partes só participarão da negociação se acreditarem que o resultado 

destas será tão bom quanto, ou melhor, do que possíveis resultados que possam obter por outros 

métodos; (ii) a negociação só produzirá resultados se as partes forem independentes e a 

diferença de poder entre elas não for muito alta; (iii) existiria um limite aproximado de quinze 

partes para que uma negociação possa funcionar corretamente, já que um número maior 

dificultaria o processo; (iv) os problemas discutidos devem ser claramente identificados e as 

partes devem estar prontas para discuti-los; (v) a construção de um consenso estaria prejudicada 

se crenças e valores profundamente enraizados nas partes estiverem em conflito; (vi) deve 

existir uma multiplicidade de questões em discussão, para que as partes possam transigir 

estabelecendo comprometimentos mútuos, em um processo chamado pelos autores de barganha 

integrativa; (vii) o estabelecimento de um prazo para o fim das negociações, de modo a 

pressionar as partes a atingirem um consenso; e (viii) a existência de métodos válidos e 

aceitáveis para a implementação de um acordo resultante do consenso atingido. 

Apesar das possíveis vantagens da negociação expostas acima, conforme dito 

anteriormente, alguns autores indicam que estes mecanismos não se mostraram eficientes para 

atingir as metas prometidas. Dentre estes, Susan Rose-Ackerman185 argumenta que problemas 

 
 

182 SUSSKIND, Lawrence. MCMAHON, Gerard. The Theory and Practice of Negotiated Rulemaking. Yale 
Journal on Regulation, Vol. 3: 133, 1985, p. 133 e 134. 

183 Ibid., p. 138 a 140. 
184 1 C.F.R. s 305.82-4 
185 ROSE-ACKERMAN, Susan. American Administrative Law Under Siege: is Germany a Model? Harvard Law 

Review, Vol. 107. 1993, p. 1283. 
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fundamentais, como a dificuldade de representação das partes envolvidas, o alto índice de 

discordância quanto à distribuição de ganhos e perdas e a necessidade de desenvolvimento de 

uma base científica forte, dificultam ou inviabilizam o processo negocial no desenvolvimento 

da regulação. Entretanto, ressalta-se que as críticas de Ackerman são focadas no uso da 

negociação regulatória para resolver problemas ambientais complexos e no que tange à 

interação entre interesses privados e reguladores, sem tocar especificamente em casos de 

compartilhamento do espaço regulatório e em casos de negociação entre agências. Assim sendo, 

estas críticas podem não ser totalmente aplicáveis ao problema de pesquisa aqui analisado. 

Do ponto de vista empírico, uma pesquisa feita por Cary Coglianese186, focada em 

analisar as vantagens da negociação regulatória no âmbito da redução de judicialização de ações 

da EPA, indicou que a negociação regulatória não trouxe ganhos expressivos de tempo e de 

redução da judicialização, tendo resultado, inclusive, em maior morosidade no processo 

regulatório. 

Entretanto, assim como o artigo de Ackerman, cabe ressaltar que o foco da pesquisa de 

Coglianese não foi a negociação entre agências que compartilham um mesmo espaço 

regulatório, e sim a negociação de agências com particulares na execução do processo 

regulatório. Ademais, o próprio autor indica que os problemas encontrados na negociação 

regulatória (entendida como a negociação entre agências e particulares, de acordo com 

procedimentos estabelecidos em lei, no processo de elaboração de normas) não implica na 

inefetividade da negociação no processo regulatório como um todo, apontando o acúmulo de 

informações resultante de processos negociais e a clarificação dos interesses envolvidos como 

vantagens apresentadas pelas negociações no processo regulatório187. 

Por fim, Coglianese ressalta que a coleta de informações e esclarecimento de posições 

podem ser atingidas sem a necessidade de um processo de elaboração de normas por 

negociação, podendo ocorrer por outros mecanismos de discussão setorial que não apresentam 

os mesmos problemas do mecanismo negocial supramencionado188. 

Em suma, o processo de negociação entre agências traz vantagens importantes que 

podem ser utilizadas para resolver problemas de compartilhamento do espaço regulatório, ao 

conter técnicas úteis para que as agências envolvidas possam chegar a um consenso. Ao mesmo 

 
 

186 COGLIANESE, Cary. Assessing Consensus: The Promise and Performance of Negotiated Rulemaking. Duke 
Law Journal, Vol. 46, N. 6, 1997, p. 1309 e 1310. 

187 Ibid., p. 1131. 
188 Ibid., p. 1333. 
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tempo, grande parte das críticas à negociação regulatória é focada no processo de negociação 

com entes privados na elaboração de normas por agências, não sendo aplicáveis ao caso 

analisado nesta dissertação, que envolve a negociação entre duas agências com o objetivo de 

delimitar áreas jurisdicionais e coordenar uma atuação conjunta. Entretanto, para que este 

processo negocial ocorra, alguns obstáculos principais devem ser enfrentados e o atingimento 

de um consenso não é garantido189. 

Além dos instrumentos negociais citados acima, a coordenação entre as agências pode 

ocorrer por meio da interface normativa (rule-based interface), definida por Keith Bradley190 

como um mecanismo no qual, ao invés das agências envolvidas negociarem um consenso, uma 

agência específica (atuante) tem sua liberdade de atuação em determinado ambiente 

compartilhado restrita pelas regras e pela influência de uma outra agência (direcionadora). 

Bradley observa que, em uma interface normativa, a autoridade da agência diretiva sobre a 

agência atuante caracteriza-se principalmente por ter natureza legal e por ser efetivada por 

mecanismos formais, diferindo de interações informais, baseadas em mecanismos morais, 

econômicos ou práticos191. 

Ademais, Bradley divide as interfaces normativas em duas formas pelas quais estas se 

manifestam: a interface normativa direta e a interface normativa indireta 192. Na interface 

normativa direta, as normas da agência diretiva afetam diretamente a conduta da agência 

atuante, criando obrigações e/ou métodos de atuação vinculantes a estas agências. Nas 

interfaces normativas indiretas, o alvo principal das normas da agência diretiva não é a agência 

atuante e sim as entidades reguladas. Este modelo ocorre, por exemplo, quando uma agência 

diretiva estabelece regras gerais para determinado setor regulado, as quais, apesar de serem 

focadas na conformação da conduta dos entes regulados e não de outras agências, são, por 

disposição legal, vinculantes para estas. Portanto, ao criarem regulações específicas para um 

determinado setor ou subsetor, algumas agências encontram sua atuação restringida, parcial ou 

totalmente, por regras mais gerais de uma outra agência. 

 
 
 

189 Posteriormente, serão analisadas discussões que se aproximam deste conceito de negociação para coordenação 
de um espaço regulatório, ocorridas durante a revisão dos gargalos da regulação do setor de gás feita por 
diferentes programas federais. Nesta análise, será observado que o atingimento de um consenso não obteve 
sucesso total, sendo também analisadas as causas deste insucesso (se decorrentes da falta de utilidade do 
próprio processo negocial ou de erros na aplicação deste). 

190 BRADLEY, Keith. The Design of Agency Interactions. Columbia Law Review, Vol. 111, No. 4, maio de 2011, 
p. 748 a 750. 

191 Ibid., p. 756. 
192 Ibid., p. 757 a 762. 
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Cabe observar que as interfaces normativas diretas são mais simples do que as indiretas, 

já que no modelo indireto, a agência atuante possui maior flexibilidade de atuação em relação 

às regras da agência diretiva, podendo afastar-se destas contanto que apresente motivação 

adequada. Visto isso, no modelo indireto, as agências atuante e diretiva agem muito mais como 

parceiras na regulação do que no modelo mais clássico de hierarquia da interface direta193. 

Bradley 194 defende o uso das interfaces normativas como um meio eficiente para 

resolver problemas de coordenação resultantes de problemas de interesses ortogonais 

(‘orthogonal-interests problems’). De acordo com o autor, estes problemas surgem quando 

existem diversos interesses distintos que uma política pública deve considerar, sem a 

possibilidade de realizar um trade-off de modo previsível, devido à dificuldade de mensuração 

dos custos e benefícios, falta de conhecimento técnico, mutação das circunstâncias fáticas, 

dentre outras dificuldades. Nestes casos, quando a regulação é feita por uma única agência, esta 

tende a não considerar todos estes interesses igualmente, focando apenas em um destes. 

Estes problemas de interesses ortogonais, conforme definidos acima, podem ser 

observados de forma clara na regulação do setor de gás no Brasil, que envolve diferentes 

interesses buscados pelos reguladores em nível federal e estadual, os quais geralmente são 

postos em conflito. Logo, a implementação de mecanismos como a interface normativa 

poderiam ser altamente eficazes para simplificar e harmonizar a regulação do setor. Entretanto, 

existe uma dificuldade básica na implementação deste mecanismo, originada pela necessidade 

de um fundamento legal para a coordenação por meio deste tipo de ação. Portanto, para que se 

possa criar uma interface normativa entre, por exemplo, a ANP e as diferentes agências 

estaduais que regulam o setor de gás nesta esfera, seria necessário extrair um fundamento legal 

que justificasse a conformação das ações destas por aquela. 

Em conclusão, a teoria da regulação traz diferentes mecanismos de resolução de 

problemas advindos do ambiente regulatório compartilhado, os quais podem ser baseados na 

busca de um consenso, por meio da colaboração entre as agências envolvidas ou por meio de 

uma interface normativa entre estas agências, em um modelo de coordenação propriamente dita. 

Cada um destes mecanismos, em suas diferentes versões, possuem vantagens e desvantagens 

específicas. 

 
 
 
 

193 Ibid., p. 763. 
194 Ibid., p. 773 a 777. 
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Enquanto no modelo de colaboração existe o risco de não ser possível atingir um 

consenso entre as agências envolvidas, gerando uma disputa custosa entre estas agências, sem 

resultados úteis ou tempestivos, o modelo de coordenação propriamente dita, por meio de 

interfaces normativas, tem a capacidade de simplificar o processo regulatório e harmonizar o 

ambiente compartilhado com o uso de instrumentos mais fortes e legalmente vinculantes, 

obtendo uma resolução mais rápida e previsível aos problemas de compartilhamento. 

Esta solução baseada em normas vinculantes também parece ser mais apropriada em 

casos que envolvem interesses diversos e de difícil quantificação, os quais podem inviabilizar 

uma solução consensual. 

Por outro lado, o modelo de interfaces normativas pode não ser aplicável em algumas 

situações, já que ele depende de uma base legal forte o suficiente para vincular uma agência às 

normas de outra, o que não ocorre em soluções negociais, nas quais uma agência pode 

influenciar a regulação de outra por justificativas econômicas, sociais ou práticas. Ademais, de 

acordo com a literatura analisada, soluções negociais parecem gozar de maior legitimidade e 

dificilmente são contestadas posteriormente por uma das partes envolvidas, já que a decisão 

final obteve a concordância dos envolvidos. 

Deste modo, para que se possa encontrar o mecanismo mais adequado e aplicável para 

resolver os problemas do setor, alguns passos adicionais são necessários. Primeiramente, é 

necessária uma análise mais minuciosa do marco legal do gás natural, de modo a entender como 

a interação entre a competência federal e estadual ocorre, de modo a identificar as possíveis 

bases de uma solução de coordenação. Ademais, devem ser analisados os casos concretos de 

conflito (seja por meio de interseção ou não) entre as competências regulatórias do setor, para 

que se possa enxergar com clareza as principais preocupações de cada agente, os problemas 

específicos criados pelo compartilhamento do espaço regulatório e o sucesso, ou não, dos 

mecanismos utilizados nestes casos. 

 
 

2.3 – Relação entre os Mecanismos e Doutrinas Apresentados 
 

Por fim, a partir da exposição feita acima, sobre os diferentes mecanismos de 

cooperação e/ou coordenação de espaços compartilhados, trazidos pela doutrina sobre 

cooperação federativa e coordenação regulatória, é necessário explicitar a conexão entre estes 

mecanismos e a teoria por trás destes. 
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A priori, cabe observar que, apesar da doutrina de cooperação federativa focar na relação 

entre entidades que diretamente compõem a federação, (i.e.: a União, os Estados e os 

Municípios) e a doutrina sobre coordenação regulatória focar nas agências reguladoras, ambas 

possuem a mesma essência e versam sobre o mesmo problema central, qual seja: a relação entre 

diferentes instituições e interesses e sua atuação conjunta em um espaço compartilhado. 

Ademais, os mecanismos apontados por estas doutrinas para resolução dos problemas 

advindos do compartilhamento também apresentam as mesmas engrenagens fundamentais: a 

negociação entre os participantes do espaço compartilhado, com o intuito de atingimento de um 

consenso, ou a conformação da conduta de um destes agentes pelo outro. 

Visto isso, pode se dizer que muitos dos instrumentos de cada uma destas vertentes 

doutrinárias são similares ou até idênticos entre si. Por exemplo, não parece haver diferença 

entre os arranjos consultivos apresentados na doutrina da coordenação regulatória e as arenas 

interfederativas de discussão apresentadas na doutrina do federalismo cooperativo, com a 

exceção de um destes ser aplicado entre agências e o outro entre entidades da federação. 

Portanto, as diferenças entre os mecanismos citados neste parágrafo seriam restritas, 

meramente, ao modo como são classificados na literatura analisada pela doutrina. 

Por outro lado, certos mecanismos das supracitadas vertentes doutrinárias possuem 

aplicabilidade limitada a um tipo específico de instituição (agência reguladora ou ente 

federativo). Um primeiro exemplo disto está nas transferências financeiras condicionadas, que 

podem ser utilizadas pela União para conformar a conduta dos Estados, mas que não poderia 

ser utilizado por uma agência para conformar a conduta de outra, pela impossibilidade jurídica 

de repasse financeiro entre estas entidades. Outro exemplo está nas regulações conjuntas, 

previstas na doutrina da coordenação regulatória, já que a edição de ato normativo conjunto, 

permitido, a princípio, entre agências, não seria possível entre a União e um Estado específico. 

Além disso, também cabe citar que, apesar de serem bastante similares, os instrumentos 

de cooperação interfederativa são mais genéricos (podendo ser aplicados aos próprios entes 

federativos ou aos órgãos que os compõem) enquanto os instrumentos de coordenação 

regulatória são mais específicos para as agências regulatórias. Assim sendo, a análise destes 

instrumentos de coordenação regulatória detém importância especial para o problema de 

pesquisa aqui posto, já que, pela sua natureza e especificidade, tem maior potencial para a 

resolução deste problema de pesquisa. 
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Diante do exposto acima, os mecanismos de coordenação regulatória e cooperação 

federativa são vistos, neste trabalho, como um conjunto de técnicas e soluções que podem ser 

aplicados para resolver desequilíbrios criados pelo compartilhamento do espaço regulado. Este 

conjunto apresenta uma essência similar, assim como interseções dentre alguns de seus 

mecanismos. Ademais, apesar de ser um conjunto de mecanismos distintos, e não obstante a 

maior especificidade e maior potencial dos instrumentos de coordenação regulatória, nada 

impede que mais de um destes seja aplicado ao mesmo tempo ou aplicado em conjunto com 

outras estratégias regulatórias, seja para produzir efeitos separados ou como forma de 

complementação mútua. 

Dessa forma, o que se pretende expor aqui é que existe uma gama de diferentes 

instrumentos para corrigir os problemas resultantes do espaço regulatório compartilhado, os 

quais podem agir sobre os próprios entes federados (Estados e União) ou sobre as agências 

reguladoras que atuam em cada esfera da federação. 

Entretanto, a identificação dos mecanismos mais apropriados para o problema 

encontrado no setor de gás no Brasil dependerá das características do compartilhamento de 

competências encontrado neste, as quais serão identificadas por meio da exposição da literatura, 

do marco legal e dos casos concretos envolvendo o setor, que será feita nos capítulos seguintes. 
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2. MARCO CONSTITUCIONAL E LEGAL DO SETOR DE GÁS NATURAL 
 

 
2.1 – Base Constitucional 

 
2.1.1 – Cadeia de Valor do Gás 

 

O mercado de gás natural no Brasil é formado por diversas etapas e transações 

envolvendo as moléculas de gás, as quais compõem a já conceituada “cadeia de valor do gás”. 

Em termos simplificados, o início desta cadeia de valor ocorre com a exploração e 

produção do gás natural, que representam a pesquisa e lavra de hidrocarbonetos195 encontrados 

no subsolo, conforme regulado pela Lei do Petróleo. Alternativamente, o gás natural pode ser 

lavrado fora do território nacional, sendo posteriormente importado por agentes autorizados no 

Brasil. 

Após este procedimento, o gás pode passar por operações de tratamento ou 

processamento ou ser estocado para posterior escoamento por meio de dutos de transporte, 

cilindros de alta pressão (gás natural comprimido, ou “GNC”) ou pode ter seu estado físico 

modificado para que seja transportado na forma líquida (gás natural liquefeito, ou “GNL”). 

Por fim, encontram-se as atividades de distribuição e comercialização, por meio das 

quais o gás é entregue aos comercializadores ou consumidores finais. 

O marco legal atual do setor de petróleo e gás natural no Brasil tem suas bases em 

diferentes artigos da Constituição Federal. 

 
 

2.1.2 – Atividades sob Monopólio da União 
 

Inicialmente, destacam-se as atividades de pesquisa e lavra (também chamadas de 

exploração e produção) e o transporte de gás natural, as quais são classificadas pela 

Constituição como monopólios da União, conforme artigo 177 da carta maior, transcrito abaixo: 

“Art. 177. Constituem monopólio da União: 

I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros 
hidrocarbonetos fluidos; (Vide Emenda Constitucional nº 9, de 1995) 

II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; 

III - a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes 
das atividades previstas nos incisos anteriores; 

 
195 Espécie de conjunto químico do qual faz parte o petróleo bruto e o gás natural. 
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IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de 
derivados básicos de petróleo produzidos no País, bem assim o transporte, 
por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de 
qualquer origem;” 

 
A princípio, o monopólio legal 196 destas atividades, criado pelo artigo 177 da 

Constituição, significava que as mesmas só podiam ser prestadas pelo Estado (mais 

especificamente, pela União Federal), não sendo possível sua concessão para privados. 

Este monopólio, por meio do qual o Estado avoca para si os direitos exclusivos de 

prestar as atividades elencadas no referido artigo 177, constitui ressalva expressa à regra geral 

da Constituição que limita a exploração direta de atividade econômica pelo Estado. Esta 

ressalva, conforme leciona Eros Grau197, está presente no artigo 173 da Constituição, segundo 

o qual: 

“Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de 
atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos 
imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, 
conforme definidos em lei” (grifos nossos). 

 
A vedação à realização das atividades elencadas no artigo 177 da Constituição por 

privados teve fim com a promulgação da Emenda Constitucional nº 9 de 1995, a qual 

flexibilizou198 o monopólio da União com a inclusão de um novo parágrafo primeiro ao artigo, 

segundo o qual: “A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização 

das atividades previstas nos incisos I a IV deste artigo observadas as condições estabelecidas 

em lei”. Com isso, foram criados regimes legais específicos regulando a concessão ou 

autorização para que privados pudessem exercer estas atividades. 

Além do disposto acima, pode-se estabelecer uma possível influência mais geral da 

União dentro da regulação do setor de gás natural ao se observar a competência da União para 

 
 
 
 

196 Neste ponto, ressalta-se que o monopólio criado pela constituição é considerado monopólio legal e não um 
monopólio natural, ou seja, é decorrente de uma opção política do Estado, por meio da qual o sistema jurídico 
atribuiu a determinado agente (no caso, o próprio Estado, de modo a instrumentar sua atuação na economia) o 
direito de exercício, com exclusividade, de determinada atividade econômica (Conforme voto do Ministro Eros 
Grau na ADI 3271/DF (BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 
3.271/DF. Relator: Ministro Carlos Britto. 2005, p. 212 e 213)). 

197 De acordo com o autor mencionado, os casos ressalvados indicados no artigo 173 da Constituição são os 
indicados nos artigos 21, XXIII e 177 (GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 7ª 
ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 126 e 283). 

198 Importa ressaltar que o monopólio da União não foi extinto, sendo apenas flexibilizado. Ou seja, as atividades 
elencadas no artigo 177 da Constituição continuam sendo exceções à liberdade econômica e livre iniciativa, 
somente podendo ser exploradas por privados mediante as condições estabelecidas na lei. 
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legislar sobre energia (conforme disposto no artigo 22, IV da Constituição) e a inclusão do setor 

de gás em um macro setor de energia. 

Neste sentido, Luiz Gustavo Kaercher Loureiro199, ao apontar as semelhanças entre 

certos setores econômicos (e.g.: petróleo, gás e energia elétrica) e entre os regimes de 

monopólio de atividade econômica e titularidade de serviço público, enxerga a existência de 

um macro setor de energia, assim como a presença de uma política energética constitucional, 

conforme trecho abaixo: 

“Esta aproximação entre “monopólios” e “serviços públicos” permite falar 
em “indústria Energética”, sob a perspectiva constitucional e, mais 
importante, permite vislumbrar uma política energética constitucional 
centrada na reserva de bens (fontes de energia) e atividades (processos 
produtivos de energia e seu oferecimento) para o Estado brasileiro. Mais 
precisamente, a política energética constitucional que paira por entre a 
fragmentação, ao longo do texto, dos dispositivos que conformam a ordem e 
disciplina jurídica da atividade em torno da propriedade e competência 
públicas”. 

 

Visto isso, e considerando o disposto no inciso IV do artigo 22 da Constituição, segundo 

o qual: “Compete privativamente à União legislar sobre (...) IV – águas, energia, informática, 

telecomunicações e radiodifusão”, é possível interpretar que a União teria uma competência 

ampla para legislar sobre qualquer assunto conexo ao setor de energia e que nesta competência 

estariam incluídas questões referentes ao setor de gás natural (já que este faz parte da matriz 

energética nacional, ocupando um papel relevante nesta, conforme citado na introdução deste 

trabalho). 

Na mesma linha, em parecer sobre a divisão de competências no setor de gás natural, 

no âmbito de litígio que será explorado posteriormente, Luís Roberto Barroso afirma que: 

“a disseminação do uso do gás natural, inclusive onde não haja canalização, 
é um objetivo da política energética nacional, tanto para que se assegure o 
fornecimento energético de todo o país, como para que, na medida do 
possível, os combustíveis tradicionais sejam substituídos pelo gás natural, 
reconhecidamente menos poluente e mais barato”200. 

 
 
 
 

199 LOUREIRO, Luiz Gustavo Kaercher. Premissas para uma leitura integrada da indústria da energia na 
Constituição e para a identificação de uma política energética constitucional – A Propósito dos arts. 173 e 175 
da Carta. In: ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito do Petróleo e Outras Fontes de Energia. Rio de Janeiro, 
Lumem Juris, 2011, p. 325. 

200 BARROSO, Luís Roberto. Repartição Constitucional de Competências em Matéria de Gás. Competência 
Regulatória da União (ANP) – E Não dos Estados – Para o Transporte, Processamento e Distribuição a Granel 
Por Caminhões e Vagões-Tanque de Gás Natural Liquefeito (GNL). 08 de abril de 2005, p. 25. Supremo 
Tribunal Federal – RCL 4210, p. 532. 
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Em suma, a União tem uma competência mais geral sobre o setor de gás natural, devido 

ao seu monopólio sobre as atividades não englobadas pelo artigo 25, §2º, que cria uma exceção 

a este monopólio e pela competência geral para regular questões referentes à energia. 

 
 

2.1.3 – Atividades de Titularidade dos Estados 
 

Entretanto, conforme exposto anteriormente, a redação no artigo 177 da Constituição 

Federal de 1988 não engloba a já mencionada atividade de distribuição de gás natural. Esta 

atividade é tratada no artigo 25, § 2º do diploma constitucional, não sendo utilizado o termo 

“distribuição”, mas sim “serviços locais de gás canalizado”201, conforme transcrito abaixo: 

“Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que 
adotarem, observados os princípios desta Constituição. 

§ 1º São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas 
por esta Constituição. 

§ 2º 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. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 5, de 1995)” 

 
Visto isso, por meio do artigo destacado acima, é criada uma área de atuação no setor 

de gás específica dos Estados, cujos limites não estão claros, devido à indeterminação da 

redação utilizada no artigo. 

 
2.1.3.1 – Gênese Constitucional da Competência dos Estados 

 

Para que se possa compreender melhor o significado da expressão utilizada e a razão 

pela segregação desta atividade como sendo de competência dos Estados (em contraposição às 

atividades elencadas no artigo 177 da Constituição, que estão sob a competência da União), faz-

se mister uma análise da gênese do supracitado artigo 25, § 2º, a qual pode ser examinada por 

meio das transcrições da assembleia nacional constituinte que deu origem à Constituição Federal 

de 1988, disponíveis no sítio eletrônico do Senado Federal202. 

Originalmente, o dispositivo constitucional que conferia aos Estados a exploração dos 

serviços locais de gás canalizado possuía redação distinta, dispondo que “Cabe aos Estados 

 
201 Segundo Hirdan Costa, os termos “serviço local de gás canalizado” e “distribuição de gás canalizado” são 

intercambiáveis, possuindo o mesmo significado. (COSTA, Hirdan Katarina de Medeiros et al. Atualidades 
Regulatórias no Mercado de Gás Brasileiro. Rio de Janeiro, Synergia. 2018, cap.1). Deste modo, exceto quando 
for feita análise semântica do artigo em questão, estes termos serão utilizados como representantes do mesmo 
objeto/fato neste trabalho. 

202 https://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/CT_Abertura.asp 
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explorar diretamente os serviços públicos locais de gás combustível canalizado” 203 . Ao 

contrário do que dispõe a redação atual da constituição, originalmente, pretendia-se vedar a 

outorga dos direitos de execução destes serviços a terceiros, o que gerou diversos debates 

(registrados nas atas da assembleia constituinte), quanto à eficiência e à necessidade de se 

dispor que estes serviços só poderiam ser executados diretamente pelo Estado204. 

Entretanto, a redação encaminhada para o segundo turno de votação (pertencente ao 

Projeto B da Constituição), e que acabou por figurar no texto final publicado da Constituição, 

contou com redação diferente, dispondo que: “Cabe aos Estados explorar diretamente, ou 

mediante concessão a empresa estatal, com exclusividade de distribuição, os serviços locais de 

gás canalizado”205. Deste modo, percebe-se que, na redação final, foi mantida a vedação à 

outorga destes serviços para privados, sendo, no entanto, permitida a outorga, por meio de 

concessão, para empresa estatal. 

Ademais, verifica-se a exclusão do termo “serviço público”, constando na nova redação 

apenas o termo “serviços locais”. Pela observação das atas da assembleia constituinte e das 

emendas ao projeto da Constituição, não parece haver justificativa clara para esta diferença na 

redação, a qual, provavelmente se deu por simples coincidência, e não pela intenção de que tais 

serviços deixassem se ser classificados como serviços públicos206, já que as referências aos 

serviços locais de gás canalizado pelos constituintes sempre contaram com a afirmação da 

essencialidade destes serviços, além de referirem-se a estes serviços como serviços públicos. 

A supramencionada vedação à outorga dos serviços locais de gás canalizado a privados 

acabou por ser retirada do texto constitucional por meio da Emenda Constitucional n. 05 de 

1995 (a mesma emenda que flexibilizou o monopólio da União presente no artigo 177 da 

Constituição). Com esta alteração, o referido parágrafo passou a ter a redação atualmente 

vigente, sendo permitida a concessão destes serviços para empresas privadas. 

 
 
 
 

203 Redação do artigo 27, § 2º do Terceiro Substitutivo do Relator referente ao Projeto A da Constituição. 
204 Por um lado, constituintes como Gastone Righi (PTB – SP) e Bernardo Cabral (PMDB – AM) argumentaram 

que a distribuição de gás natural, por ser serviço público essencial, só poderia ser prestada diretamente pelo 
Estado, de forma a assegurar o interesse público. Entretanto, outros constituintes, como Francisco Dornelles 
(PFL – RJ) e Eraldo Tinoco (PFL – BA) defenderam que a prestação do serviço por empresa privada não 
prejudicaria o interesse do consumidor, além de poder ser uma opção mais eficiente do que a prestação estatal. 

205 Conforme exposto em quadro comparativo disponibilizado no site da Câmara dos Deputados (Disponível em: 
< https://www.camara.leg.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-298.pdf > Acesso em 09- 
01-2021). 

206 A classificação da natureza jurídica dos serviços locais de gás canalizado será tratada com mais profundidade 
em item posterior deste capítulo, no qual serão analisadas as considerações da doutrina sobre o assunto. 
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Apesar de muitas discussões terem sido travadas a respeito da possibilidade de 

concessão dos serviços locais de gás canalizado a privados, pouco se debateu na assembleia 

constituinte sobre os possíveis limites da competência estadual e da competência da União. 

Neste sentido, cabe recordar que, no cenário da época, o mercado de gás natural contava com 

estrutura fortemente diversa da atual, com um único agente legalmente habilitado para a 

exploração, produção e transporte de gás natural (Petrobras) e poucas distribuidoras de gás em 

atividade 207 . Ademais, projetos de infraestrutura específicos nos quais essa divisão de 

competências tornava-se menos clara (a exemplo dos projetos gas-to-wire que serão citados em 

capítulo posterior deste trabalho) eram praticamente inexistentes. 

Dito isto, a alocação deste elo da cadeia de valor do gás (distribuição) aos Estados e não 

à União parece ter relação com a constatação de que estes serviços representam um interesse 

específico dos Estados208, devendo ser diferenciados das atividades que representam interesse 

geral e que são alocadas à União. Neste contexto, parece ter sido do interesse do constituinte 

criar um serviço público de distribuição de gás natural209, de interesse específico dos Estados, 

separado das atividades econômicas em sentido estrito, de interesse geral, presentes no artigo 

177, que pertencem à esfera de competência da União. Entretanto, cabe observar que isto é 

apenas uma possível inferência das discussões da assembleia nacional constituinte, já que não 

fica suficientemente claro, nestas discussões, o porquê de ter sido outorgada aos estados parte 

da competência do setor e/ou os limites exatos desta competência. 

Ademais, diante do exposto acima e da doutrina apresentada no capítulo anterior, é 

possível interpretar que o compartilhamento do espaço regulatório entre União e Estados no 

setor de gás tenha ocorrido por descuido do constituinte, ao não estabelecer fronteiras claras 

entre a competência de cada um dos entes envolvidos. Neste contexto, torna-se ainda mais 

difícil a identificação de uma fronteira clara entre a competência de cada ente. 

 
 

207 Conforme mencionado em nota técnica da ANP, até 1988, apenas São Paulo e Rio de Janeiro contavam com 
distribuidoras locais de gás canalizado. Nos demais estados da federação, o fornecimento de gás natural aos 
consumidores finais era feito diretamente pela Petrobras, sem intermediários (BRASIL. Superintendência de 
Comercialização e Movimentação de Gás Natural – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis – ANP. Organização da Indústria Brasileira de Gás Natural e Abrangência de uma Nova 
Legislação. Março, 2004. Disponível em: < http://www.anp.gov.br/images/central-de-conteudo/notas-estudos- 
tecnicos/notas-tecnicas/nota-tecnica-mar2004-preliminar-scm.pdf>. Acesso em 14/11/2020). 

208 Essa hipótese leva em conta que, conforme lecionado por José Afonso da Silva, o critério de predominância 
do interesse é um dos critérios principais para a divisão de competências na Constituição (SILVA, José Afonso 
da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo, Malheiros Editores, 18ª Ed. 2014. P. 480). 

209 A conceituação da distribuição de gás canalizado como a entrega do gás aos usuários residenciais aparece de 
forma clara no parecer de resposta à Emenda 01162 ao Projeto B da Constituição, segundo o qual: “A expressão 
“gás canalizado” entendida como o sistema local de distribuição do produto através de canalização ligada à 
cada edifício ou residência, como ocorre hoje nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo”. 
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2.1.3.2 – Interpretação Semântica do Artigo 25, § 2º 
 

Mesmo após a observação das discussões sobre o tema no âmbito da elaboração da 

Constituição Federal de 1988, diversos questionamentos ainda permanecem sobre a natureza e 

delimitação específicas dos serviços locais de gás canalizado. Um dos métodos que pode ser 

utilizável para se responder a estes questionamentos é por meio da análise semântica dos termos 

utilizados pelo artigo 25, § 2º da Constituição. 

Primariamente, resta claro que o termo utilizado pelo artigo 25, parágrafo 2º, da 

Constituição incide apenas sobre a distribuição do gás por meio de condutos, já que é utilizado 

o termo “gás canalizado” em sua construção. Consequentemente, a entrega de gás natural a 

usuários finais por meio de botijões e cilindros pressurizados (GNC), geralmente transportados 

por meio de automóveis ou embarcações, não se enquadra no conceito de serviços locais de gás 

canalizado presente na Constituição, e sim como monopólio da União (ponto tido como 

incontroverso pela doutrina, conforme será mencionado posteriormente). 

Entretanto, verifica-se menos clareza na conceituação do que seria um “serviço local” 

ou “serviço local de gás”. Em artigo sobre o tema, Floriano Azevedo Marques Neto210 propõe 

a conceituação deste termo por meio de uma interpretação hermenêutica da locução “serviços 

locais de gás canalizado” e de uma interpretação sistêmica da constituição. 

De acordo com o autor supracitado, a expressão “serviços de gás” não parece possuir 

qualquer outro sentido se não a entrega deste bem ao usuário final, pois o conceito de serviço 

“remete, necessariamente à prestação de atividade destinada a oferecer uma utilidade a 

outrem”. Neste sentido, não parece haver qualquer outra utilidade econômica para o gás natural 

além de sua disponibilização para o usuário final. Ademais, Marques Neto argumenta que esta 

noção de entrega final é reforçada pelo uso do termo “local”, o qual, adicionalmente, traça a 

“diferença entre a atividade cometida aos Estados e a atividade de transporte de longa 

distância”. 

Por fim, Marques Neto argumenta que esta conceituação é reforçada ao se contrastar a 

atividade de distribuição com a atividade de transporte definida no artigo 177, IV da 

 
 
 
 

210 MARQUES NETO, Floriano Azevedo. Regulação e Poder de Polícia no Setor de Gás. Revista de Direito 
Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, nº 6, ano 2, abril a junho de 2004. p. 112 -113. 
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constituição, a qual evoca a ideia de meio e transporte em percurso longo (com o uso do termo 

“por meio de conduto”), e não de entrega ao usuário final. 

Marçal Justen Filho211 também faz considerações relevantes sobre esta questão em 

artigo sobre o tema. De acordo com o autor, a Constituição fixa a competência dos Estados por 

meio de dois critérios, um critério instrumental (fornecimento por meio de condutos, o qual já 

foi tratado anteriormente, existindo poucas dúvidas quanto ao seu significado) e um critério 

espacial (o âmbito local dos serviços, que são prestados dentro da área geográfica do Estado- 

Membro). Justen Filho argumenta, no referido artigo, que a diferenciação principal entre as 

atividades de transporte e distribuição não está no âmbito local dos serviços, mas sim no fato 

da distribuição, apesar de incluir um elemento de transporte, ter como objetivo principal a 

entrega do gás ao usuário final. Neste sentido, o referido autor classifica a atividade de 

distribuição como “a distribuição de gás, em quantidades relativamente reduzidas, para uma 

pluralidade de destinatários, com condições fixadas em razão da demanda”. 

Alexandre Aragão212 também se posiciona sobre o assunto, observando a imprecisão no 

uso da palavra “gás” pela Constituição e a divergência sobre a aplicabilidade da competência 

dos Estados sobre gases destinados à indústria, como o propano, nitrogênio gasoso, entre outros 

que não compõem o conceito de gases constituídos por misturas de hidrocarbonetos. Entretanto, 

o autor entende que a competência dos Estados se restringiria ao gás utilizado como 

combustível, adotando o seguinte conceito, cunhado por José Roberto Faveret, para o serviço 

exposto no artigo 25, § 2º da Constituição: “serviço de entrega de gás, através de dutos, para 

uso como combustível” e “serviço de entrega de gás através de dutos a consumidores finais”213. 

Ademais, Aragão faz a distinção entre os serviços de distribuição e transporte ao definir 

que este corresponde “à condução de grandes volumes desde a fonte ou até os depósitos ou 

estações de distribuição (city-gates)” e aquele corresponde à “entrega aos consumidores finais, 

residenciais ou comerciais”214. 

Entretanto, ainda com relação ao termo “local” presente no artigo 25, § 2º, apesar do 

exposto acima, não fica claro se o termo em questão diz respeito à incidência geográfica do 

serviço (nesta acepção, serviço local seria o realizado dentro do território do Estado, conforme 

artigos de Marques Neto e Justen Filho) ou se diz respeito ao interesse envolvido (neste caso, 

 

211 JUSTEN FILHO, Marçal. A Distribuição de Gás Canalizado e os Monopólios Constitucionais. In: ARAGÃO, 
Alexandre (org). Direito do Petróleo e de Outras Fontes de Energia. Lúmen Iuris, 2011, p. 345. 

212 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos Serviços Públicos. Rio de Janeiro: Forense. 2007, p. 299. 
213 Ibid., p. 300. 
214 Id. 
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serviço local seria aquele que envolveria interesses exclusivos do Estado). Neste sentido, 

poderia ser argumentado que o consumo de gás por uma termelétrica, com o intuito de geração 

de energia para comercialização desta em múltiplos Estados não seria um interesse exclusivo 

do Estado em que se localiza esta termelétrica (este ponto será retomado adiante nos estudos de 

casos do setor). 

Para que se possa discutir este ponto, é necessário recuperar a ideia exposta no capítulo 

anterior sobre divisão de competências constitucionais, segundo a qual um dos principais 

critérios para a divisão de competências é o do interesse envolvido215, ou seja, a Constituição 

tem por praxe conceder competências aos Estados em matérias de interesse específico e à União 

em matéria de interesse geral ou nacional. Assim sendo, diferentemente do exposto por 

Marques Neto e Justen Filho, tudo indica que o termo “local”, presente no artigo 25, §2º, diz 

respeito ao interesse envolvido e não à localização geográfica do serviço. 

Parece concordar com esta linha de pensamento Arthur Watt Neto, pois segundo o autor, 

“tanto na antiga quanto na nova redação, fica claro que a Constituição outorgou aos Estados 

os serviços de gás canalizado de interesse local, ou seja, o setor de distribuição ou varejo”216. 

Ademais, esta linha de pensamento também fica explícita em artigo de Blanco e Fontes 

Filho217, no qual os autores argumentam que a atividade de distribuição tem ligação com o 

interesse local, em contraposição ao interesse nacional presente na atividade de transporte. 

Por fim, um critério utilizado em diversos casos concretos para definir a diferenciação 

entre gasodutos de transporte (sujeitos à competência da União) e gasodutos de distribuição 

(sujeitos à competência dos estados) é a diferenciação por meio do diâmetro, pressão e extensão 

destes gasodutos, sendo os gasodutos com alta pressão e diâmetro e extensão mais elevados 

considerados como gasodutos de transporte e os com menor pressão diâmetro e extensão 

considerados gasodutos de distribuição 218. De fato, este critério tem conexão com a ideia 

defendida de que a competência dos Estados se restringe à distribuição de gás para uma gama 

de consumidores de menor porte, por meio de rede interligada, estando qualquer outro 

fornecimento sujeito à competência da União. Entretanto, até o momento atual, esta 

diferenciação técnica não está expressa na legislação em vigor e, como será explorado na 

 
 

215 Vide nota de rodapé nº 80. 
216 WATT NETO, Artur. Petróleo, gás natural e biocombustíveis. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 109. 
217 BLANCO, Ana Luisa Carpinteiro; FONTES FILHO, Carlos da Silva. Harmonização dos artigos 25, §2º e. 

177, IV, da CR. Editora Justiça & Cidadania. 2012. 
218 A sustentação destes critérios por agentes do setor está exposta na análise de casos concretos no Capítulo 3 

deste trabalho. 
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análise de casos concretos, não se aplica a todos os casos observados, o que reduz 

expressivamente sua força e efetividade para delimitar as competências do setor. 

 
3.1.3.3 – Natureza Jurídica da Distribuição – Serviço Público ou Atividade 

Econômica em Regime de Monopólio 

Posto isso, outra consideração relevante reside no questionamento sobre a natureza 

jurídica de tais serviços locais de gás canalizado, ou seja, se estes configuram, ou não, serviços 

públicos. 

Em que pese a divergência acerca de certos aspectos do conceito de serviço público, 

assim como o fato deste conceito estar em constante evolução, neste trabalho, será adotada a 

concepção de serviços públicos preconizada por Alexandre Aragão. Em obra sobre o assunto, 

Aragão argumenta ser possível extrair quatro diferentes concepções de serviço público ao se 

analisar os dispositivos pertinentes da Constituição Federal (as quais o autor classifica como 

concepção amplíssima, ampla, restrita e restritíssima)219. 

Ao analisar os possíveis conceitos enumerados acima, Alexandre Aragão propõe que 

seja adotado o conceito restrito, por ser o mais operacional e mais facilmente inferido pela 

leitura da Constituição dentre os possíveis conceitos 220 . Esta acepção de serviço público 

(restrito), é conceituada pelo autor como: 

“as atividades de prestação de utilidades econômicas a indivíduos 
determinados, colocadas pela Constituição ou pela Lei a cargo do Estado, 
com ou sem reserva de titularidade, e por ele desempenhadas diretamente ou 
por seus delegatários, gratuita ou remuneradamente, com vistas ao bem-estar 
da coletividade”221. 

 
De todo modo, independentemente do conceito adotado, a maioria da doutrina (inclusive 

o já citado Alexandre Aragão222), consideram os serviços locais de gás canalizado como sendo 

um serviço público. 

Neste sentido, em artigo já citado sobre a regulação do setor de gás, Floriano Azevedo 

Marques Neto223 expõe entendimento segundo o qual a constituição “não deixa dúvidas” de 

 
 
 
 

219 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos Serviços Públicos. Rio de Janeiro: Forense. 2007, p 144 - 149. 
220 Ibid., p.157. 
221 Id. 
222 Ibid., p. 299. 
223 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Regulação e Poder de Polícia no Setor de Gás. Revista de Direito 

Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, nº 6, ano 2, abril a junho de 2004. p. 111 e 112. 
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que os “serviços locais de gás canalizado” constituem um serviço público de titularidade dos 

Estados. 

A afirmação de Marques Neto224 se baseia no entendimento de que “o regime de serviço 

público resta patente tanto pela locução atributiva de competência material (“cabe aos 

Estados explorar”) como pela referência ao regime de concessão pela delegação desta 

exploração aos particulares”. Ou seja, conforme observado na conceituação de serviço público 

aqui adotada, uma das características essenciais do serviço público é a obrigação do Estado em 

prestá-lo, obrigação esta que, de acordo com Floriano Marques Neto, fica explícita no uso do 

termo “cabe aos Estados” pela Constituição. 

Ademais, apesar da delegação por concessão não implicar necessariamente na 

conceituação de uma atividade como serviço público, o referido autor considera que o regime 

de delegação por concessão é característica comum em matéria de serviços públicos, sendo um 

elemento útil na classificação destes. 

Entretanto, posicionamento contrário está presente na doutrina de Marçal Justen 

Filho225, segundo a qual, “a atividade de distribuição de gás canalizado configura uma hipótese 

de monopólio”. De acordo com o autor, a constituição cria, por meio do já citado artigo 177, 

IV, um monopólio sobre a atividade de transporte de gás natural pertencente à União, o qual é 

limitado, pela própria Constituição, em seu artigo 25 § 2º. Deste modo, caso esta limitação não 

existisse, o monopólio presente no artigo 177 da carta maior se estenderia às atividades hoje 

englobadas pelo artigo 25, § 2º, as quais seriam, igualmente, um monopólio da União. 

Consequentemente, o autor afirma que o artigo 25, parágrafo 2º da Constituição não tem 

a função de transformar a atividade de distribuição em um serviço público, apenas de limitar a 

titularidade da União ao referido monopólio, conferindo-a aos Estados. O autor também afirma 

que a entrega direta para o usuário final não pode ser utilizada como parâmetro para que a 

distribuição canalizada seja conceituada como serviço público, citando o exemplo do 

fornecimento por botijões, atividade sobre a competência da União, que não configura serviço 

público. 

Apesar do posicionamento contrário de Marçal Justen Filho, este trabalho assumirá 

como premissa a classificação da atividade de distribuição de gás como um serviço público, em 

linha com o posicionamento majoritário da doutrina. Esta premissa pode ser justificada pelas 
 

224 Ibid., p. 111. 
225 JUSTEN FILHO, Marçal. A Distribuição de Gás Canalizado e os Monopólios Constitucionais. In: ARAGÃO, 

Alexandre (org). Direito do Petróleo e de Outras Fontes de Energia. Lúmen Iuris, 2011, p. 344. 
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considerações e discursos já citados da assembleia nacional constituinte, por meio dos quais 

parece clara a intenção dos constituintes em tratar tal atividade como serviço público, 

separando-a das atividades econômicas estritas em regime de monopólio presentes no artigo 

177. 

Ademais, a atividade de distribuição também parece encaixar-se perfeitamente no 

conceito de serviço público trazido por Alexandre Aragão e transcrito acima, já que estes 

serviços compreendem a prestação de uma utilidade econômica a um grupo de indivíduos 

determinados (ou seja, a entrega do gás natural para usuários deste, que mantém contrato com 

a distribuidora local), a qual compete, ou está a cargo do Estado (o que pode ser extraído do 

uso do termo “compete aos Estados” empregado pela constituição), sendo também focada no 

bem estar da coletividade (por ser um bem de uso relevante para atividades comuns da vida 

humana). 

Entretanto, concorda-se com dois argumentos apresentados por Justen Filho, referentes 

à classificação destas atividades, os quais serão importantes para as conclusões traçadas neste 

capítulo, quais sejam: (i) o fato de que o artigo 25, §2º apresentar uma exceção à regra geral (de 

que as atividades da cadeia de valor do gás são monopólio da União); e (ii) o fato da entrega 

para o usuário final não ser determinante para que se classifique a atividade como serviço 

público. Quanto ao primeiro ponto, entretanto, considera-se que a exceção criada não é apenas 

referente à esfera de competência da atividade (pertencente aos Estados e não à União), mas 

também à natureza da atividade (sendo um serviço público e não uma atividade econômica 

estrita em regime de monopólio), o que fica claro na análise dos pronunciamentos dos 

constituintes feita anteriormente. Quanto ao segundo argumento, apesar de concordar-se com o 

fato de que a entrega para o usuário final não ser condicionante de um serviço público226, 

conforme visto no parágrafo anterior, esta atividade conta com outras características que 

permitem conceituá-la como um serviço público. 

De todo modo, também deve-se observar que, de acordo com o posicionamento de 

alguns autores, a diferença de tratamento da atividade de distribuição de gás (como serviço 

público ou como monopólio legal) não faria grande diferença na regulação atual deste 

 
 
 
 
 

226 Como exemplo, pode ser feita analogia ao serviço de captação de água, o qual não inclui a entrega para o 
usuário final mas, por fazer parte do serviço de saneamento (conforme art. 3º, I, a) da Lei 11.445, de 05 de 
janeiro de 2007), o qual é claramente um serviço público, conceitua-se como serviço público também. 
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dispositivo e na resolução do problema de pesquisa proposto. Neste sentido, é feita referência 

a trabalho de Luiz Gustavo Kaercher Loureiro227, de acordo com o qual: 

“a distinção entre “monopólios” e “serviços públicos” possui raízes 
históricas bem marcadas que atualmente não mais existem, de modo que ela 
hoje é repetida mais por apego à tradição do que por exigência 
constitucional. A expressão “monopólio contida no artigo 177 está hoje 
apenas a indicar a publicatio da atividade e nada mais”. 

 
Do mesmo modo posiciona-se Marçal Justen Filho, em artigo já citado, no qual, apesar 

de considerar que a distribuição de gás se trata de monopólio dos Estados, assume como 

premissa para o restante do artigo que tais serviços seriam serviços públicos, por respeito à 

posição majoritária da doutrina e entendimento de que a diferença entre monopólio e serviço 

público não afetaria o problema de pesquisa apresentado no referido artigo228. 

Por outro lado, a classificação da distribuição de gás natural como um serviço público 

poderia ser relevante ao se adotar concepções de serviço público que considerem a 

essencialidade deste serviço como característica fundamental para a sua classificação. Isto 

porque, qualquer atividade de entrega de gás a um usuário final que não possuísse um elemento 

de essencialidade poderia ser desclassificada como serviço público, ficando, 

consequentemente, excluída da competência do Estado. 

Entretanto, esta interpretação dependeria da conceituação específica de serviço público, 

que pode variar de acordo com a doutrina observada, assim como da subjetividade presente na 

caracterização de uma situação de essencialidade. 

 
 

2.1.4 – Propostas Possíveis de Delimitação. 
 

Após as considerações acima, é possível perceber uma clara separação constitucional 

das competências regulatórias sobre o setor de gás natural entre a União e os Estados, sendo a 

União responsável pela regulação229 das atividades elencadas no artigo 177 da Constituição e 
 

227 LOUREIRO, Luiz Gustavo Kaercher. Premissas para uma leitura integrada da indústria da energia na 
Constituição e para a identificação de uma política energética constitucional – A Propósito dos arts. 173 e 175 
da Carta. In: ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito do Petróleo e Outras Fontes de Energia. Rio de Janeiro, 
Lumem Juris, 2011, p. 325. 

228 JUSTEN FILHO, Marçal. A Distribuição de Gás Canalizado e os Monopólios Constitucionais. In: ARAGÃO, 
Alexandre (org). Direito do Petróleo e de Outras Fontes de Energia. Lúmen Iuris, 2011, p. 345. 

229 Neste trabalho, o termo “regulação” será utilizado em um sentido amplo, englobando não apenas a regulação 
infra-legal exercida pelas agências reguladoras mas também toda e qualquer ação com o intuito de alterar 
comportamentos alheios. Neste sentido, será utilizado o conceito de regulação elaborado por Julia Black, 
transcrito a seguir: “regulation is a process involving the sustained and focused attempt to alter the behaviour 
of others with the intention of producing a broadly identified outcome or outcomes’. Such a definition is less 
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os Estados responsáveis pela regulação dos ditos “serviços locais de gás canalizado”, ou seja, 

sua distribuição. Também existe forte interseção entre a supracitada competência dos Estados 

e a competência privativa da União para legislar sobre energia, presente no artigo 22, IV da 

Constituição. 

Adicionalmente, nesta repartição, é perceptível uma forte interseção entre as etapas de 

transporte, distribuição e comercialização. Isto porque, como a distribuição compreende o ato 

de fornecer, ou seja, vender e entregar o gás natural para seus consumidores finais, esta 

atividade incluiria, por óbvio, alguma espécie de transporte (para que o gás pudesse chegar aos 

consumidores) e comercialização. 

Como resultado desta similaridade de conceitos, é gerada uma forte imprecisão na 

delimitação das etapas da cadeia de valor do gás, dificultando a percepção de quando 

determinada etapa termina e a outra se inicia, assim como a percepção de qual agente possui 

competência para regular determinada atividade em um caso específico. 

De todo modo, é possível, com base na análise feita ao longo deste capítulo, identificar 

algumas situações que claramente se encaixam na competência de determinado ente, sendo as 

demais situações localizadas na zona turva entre competências. 

Nesta repartição, a União possui competência para regular as atividades de exploração, 

produção e transporte, submetidas ao seu monopólio legal, as quais consistem na pesquisa e 

lavra de gás natural e em seu transporte a diversos pontos do país. Ademais, a União também 

possui competência para legislar sobre o setor de energia, o qual, em interpretação mais ampla, 

inclui o setor de gás natural. Com base neste arranjo de competências e com base na literatura 

de Marçal Justen Filho citada anteriormente, a Constituição parece conferir à União 

competência legislativa geral sobre o setor, ou seja, sobre questões de energia de interesse geral, 

sendo tal competência limitada apenas pela exceção prevista no artigo 25, §2º, de modo que 

definida a competência dos Estados, o restante seria alocado à União. 

Por outro lado, as competências outorgadas aos Estados, referentes aos serviços locais 

de gás canalizado, parecem menos claras. Esta competência parece claramente incluir a entrega 

de gás, por meio de dutos, a usuários finais. Entretanto, deve-se ter em mente que, com base 

nas intenções que podem ser extraídas dos pronunciamentos na Assembleia Nacional 

 
 

specific than the cybernetic definition, in that it does not require that certain control elements be present 
(standard-setting, information-gathering and behaviour-modification)” (BLACK, Julia. ‘Critical Reflections 
on Regulation’, LSE center for analysis of Risk and Regulation Discussion Paper 4. 2002, p. 20.) 
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Constituinte e nas considerações da literatura, algumas características básicas podem ser 

apontadas para estes serviços, todas ligadas ao aspecto local e específico do interesse envolvido. 

Neste sentido, os serviços de gás que parecem mais afetos ao interesse e competência 

dos Estados são aqueles nos quais o gás é entregue a uma ampla gama de consumidores (na 

modalidade de varejo), por meio de uma rede de distribuição capilarizada e integrada e de baixa 

pressão à qual todos os consumidores estão conectados. 

A partir desta separação inicial, na qual a alocação de competências aos Estados ou à 

União parece mais clara, é possível estabelecer algumas características de situações específicas 

de fornecimento de gás natural que extrapolam o interesse específico dos Estados e os aproxima 

mais de um interesse nacional. Nestas situações, a separação de competências entre os entes 

federados seria mais turva. 

Dentre as características citadas acima, podem ser mencionadas: (i) o fornecimento do 

gás para geração de energia elétrica, a ser comercializada para oferta no Sistema Interligado 

Nacional, denotando interesse geral da atividade; (ii) o fornecimento de gás por duto separado 

da rede de distribuição e sem possibilidade técnica de conexão com este, seja pela distância ou 

pela pressão relevantemente mais elevada deste duto, não fazendo parte deste sistema e, 

portanto, da área de interesse específico do Estado; (iii) a comercialização e/ou entrega de gás 

para agente que pretende transforma-lo (em GNC ou GNL) com o intuito de comercializá-lo 

em outras regiões do país, novamente fazendo com que seja extrapolado o interesse específico 

dos Estados; e (iv) o consumo de gás pelo próprio agente que o produziu ou importou, já que 

neste caso, não haveria transação entre diferentes agentes e, consequentemente, não existiria 

um “serviço de gás”, apenas o consumo próprio pelo agente que já possui a molécula em suas 

próprias instalações. 

Para que se possa entender como estes casos específicos podem ser regulados, é 

necessário identificar como a competência dos entes federados sobre o setor de gás é 

classificada, com base na doutrina exposta no capítulo anterior. 

Primeiramente, não parece haver dúvida sobre a classificação das atividades que 

estariam claramente alocadas à União. De fato, como estas atividades representam um 

monopólio da União, de modo que apenas esta pode executá-las (ou contratá-las com terceiros), 

são elas competências materiais exclusivas. 

Do mesmo modo, a competência para legislar sobre estas atividades também cabe à 

União, devido ao seu status de monopólio. Neste sentido, destaca-se acórdão proferido em 14 
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de fevereiro de 2020, no âmbito da ADI 6.233/RJ. Na referida ação, foi questionada a 

constitucionalidade da Lei Estadual 5.139, de 29 de novembro de 2007, do Estado do Rio de 

Janeiro, que disciplinou o acompanhamento e a fiscalização das compensações e das 

participações financeiras decorrentes da exploração de recursos hídricos e minerais, inclusive 

petróleo e gás natural. Em face disto, foi alegado que a Lei em questão estaria violando 

competência privativa da União para legislar sobre energia e exploração de jazidas (presente 

nos incisos IV e XII do artigo 22 da Constituição). No referido acórdão, foi julgado 

parcialmente procedente o pedido contido na ADI, por unanimidade, considerando-se que a 

União teria autoridade tanto para legislar sobre a exploração e produção em jazidas, como para 

definir as condições específicas de outorga dessa atividade a particulares, conforme transcrição 

abaixo do voto do Ministro Relator Alexandre de Moraes: 

“Portanto, as receitas geradas a título de compensação financeira submetem- 
se a um regime constitucional relativamente atípico, pois embora sejam 
receitas originárias de Estados, DF e Municípios, as suas condições de 
recolhimento e repartição são definidas heteronomamente, por regramento 
da União, que tem dupla autoridade normativa na matéria, já que cabe a ela 
definir as condições (legislativas) gerais de exploração de potenciais de 
recursos hídricos e minerais (art. 22, IV e XII, da CF), bem como as condições 
(contratuais) específicas da outorga dessa atividade a particulares (art. 176, 
§ 1º, da CF).”230 

 
Visto isso, por analogia ao disposto no julgado relatado acima, fica claro que a 

competência legislativa referente às atividades da cadeia de valor de gás enumeradas no artigo 

177 da Constituição é privativa. 

Com relação à competência dos Estados, alguns questionamentos podem ser feitos com 

base na conceituação específica da atividade de distribuição, seus limites e o interesse envolvido 

(pontos já tratados no capítulo de marco legal). 

A princípio, com base na classificação de José Afonso da Silva citada anteriormente, a 

competência referente aos serviços locais de gás canalizado seria classificada como 

competência legislativa exclusiva, ou seja, específica e exclusiva dos Estados, não podendo ser 

delegada. Entretanto, o enquadramento feito pelo autor apresenta um problema, pois o objeto 

fundamental do artigo 25, §2º é a exploração dos serviços locais de gás canalizado, não a 

legislação sobre estes serviços, de modo que tal competência se assemelha mais a uma 

competência material exclusiva, já que estes serviços, conforme redação do artigo, só podem 

 

230 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 6.233/RJ. Relator: Min. Alexandre de Moraes. Brasília – DF, 12 de 
fevereiro de 2020. Disponível em: < http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5782553>. Acesso 
em 24-01-2021. 
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ser prestados pelo Estado, diretamente ou por meio de concessão. Quanto à presença da 

expressa “na forma da lei”, ao fim do artigo, esta parece ser subsidiária ao ponto fundamental 

do artigo, indicando apenas que tal prestação deve estar de acordo com o disposto em lei 

específica, sem, no entanto, dispor a competência para a criação desta lei. 

Não obstante o parágrafo acima, ao se interpretar tais serviços como serviços públicos 

de entrega de gás, por rede capilarizada, para usuários no meio urbano e restrita ao interesse 

específico do estado, o mais claro parece ser alocar a competência para legislar esta atividade 

ao próprio Estado, conforme feito por José Afonso, já que se trataria de assunto de interesse 

específico deste e diretamente ligado à exploração dos serviços, os quais o Estado é obrigado a 

prestar231. 

Por outro lado, nos casos específicos nos quais a entrega de gás natural para um usuário 

final não se enquadra claramente no caso acima, compondo um interesse mais genérico e 

nacional do que um interesse específico do Estado232, pode-se interpretar que, pelo aspectos 

gerais de sua prestação, a competência para legislar sobre o assunto deveria ser alocada à União, 

a quem compete privativamente legislar sobre energia, com base no artigo 22, IV, enquanto as 

especificidades deste serviço, adstritas ao interesse local, seriam de competência dos Estados. 

Também fica pouco clara a situação específica da comercialização de gás, já que esta 

atividade, conforme observado no estudo do marco legal, não se encaixa claramente nas 

atividades sob a competência dos Estados ou da União 

Portanto, com base nestes questionamentos, podem-se formular diferentes hipóteses 

interpretativas para o enquadramento a competência para legislar sobre a comercialização e 

entrega do gás natural para usuários finais em situações distintas das de fornecimento para 

usuário conectado à rede de distribuição capilarizada e de baixa pressão, no âmbito de um 

serviço público, que não extrapole o interesse específico dos Estados. 

A primeira destas interpretações possíveis teria como base a consideração de que, como 

estas atividades não estariam claramente dispostas na Constituição, elas seriam uma 

competência não enumerada ou remanescente. Visto isso, como a regra geral da constituição é 

de alocação das competências enumeradas à União e das competências remanescentes aos 

 
231 Obrigação comum aos serviços públicos, conforme conceito adotado para o tema neste trabalho, exposto 

anteriormente. 
232 Neste sentido, conforme observado no Capítulo 1.1.3 desta dissertação, ao tratar da centralização e 

descentralização do Estado Federado, percebe-se que a descentralização possui maior adequação em uma 
demos de menores dimensões, sendo um modelo descentralizado de alocação de competências inadequado em 
um mercado nacionalmente integrado (como é o caso de certas transações no mercado de gás). 
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Estados, a competência para legislar sobre estes assuntos seria uma competência legislativa 

privativa dos Estados. 

A segunda interpretação possível teria base em dois fundamentos principais, a 

competência privativa da União para legislar sobre energia e a interpretação de que a 

competência estadual presente no artigo 25, §2º constituiria uma exceção à regra constitucional, 

segundo a qual a União possui a competência geral para legislar sobre o setor, baseada no 

monopólio criado pelo artigo 177 e na competência para legislar sobre energia disposta no 

artigo 22, IV. Dessa maneira, a competência estadual deveria ser interpretada restritivamente, 

incidindo apenas sobre a prestação dos serviços de distribuição em contexto de um serviço 

essencial, prestado para uma ampla gama de consumidores, sem a inclusão da comercialização 

ou a entrega do gás para usuários que não compusesse um interesse específico do Estado (e.g.: 

usuários que transformariam o gás em energia elétrica para posterior comercialização ou o 

comercializariam para outras regiões do países e usuários ligados à grandes projetos envolvendo 

diferentes áreas da federação e interesses específicos). 

Por fim, pode-se formular uma terceira hipótese, que contaria com as mesmas premissas 

e com o mesmo raciocínio da segunda hipótese sobre as limitações da competência da União e 

dos Estados. Entretanto, nesta hipótese, a competência para legislar sobre a comercialização e 

entrega de gás para fora do contexto de um serviço essencial e dentro de um conceito de 

mercado livre ou de interesse nacional, seria concorrente entre União e Estados. Esta 

competência concorrente não seria inferida de um único artigo (como ocorre com o artigo 24), 

mas sim da interpretação conjunta do artigo 25, §2º, do artigo 22, IV e do artigo 177 da 

Constituição. Nesta interpretação conjunta, deve-se levar em conta, conforme leciona Eros 

Grau233, que a constituição não pode ser interpretada “em tiras, aos pedaços”, como um mero 

agregado de normas, devendo ser interpretada em sua globalidade, como um todo. Isto é, os 

artigos da constituição (como os artigos 25, §2º, 22, IV e 177) não podem ser interpretados 

isoladamente do resto do sistema constitucional, devendo a interpretação de cada um destes 

artigos considerar os diferentes princípios e normas contidos na carta maior. 

Em suma, esta terceira hipótese consideraria que, na zona cinzenta de interseção entre 

as competências dos Estados e da União, as competências legislativas exclusivas contidas nos 

artigos 25, §2º, 24, IV e 177 se tornariam competências concorrentes, devido à duplicidade não 

 
 

 
233 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 7ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 196. 
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intencional 234 de competências nesta zona cinzenta. Desta forma, existe competência 

concorrente entre Estados e União para legislar sobre o fornecimento de gás para o usuário final 

(incluindo comercialização e entrega), tendo a União a competência para criar regras gerais 

(e.g.: sobre condições para criação e participação em um mercado livre, fora do escopo de 

atuação das distribuidoras locais) e os Estados competência para legislar sobre o serviço público 

de interesse específico referente à entrega de gás natural, por meio de rede capilarizada de baixa 

pressão, para usuários no ambiente urbano. 

Em face das três interpretações propostas acima, entretanto, não parece existir uma 

única interpretação correta para o disposto na Constituição. Isto porque, pela amplitude dos 

dispositivos constitucionais envolvidos, não parece existir um critério mais apropriado e preciso 

para que se defina qual interpretação seria a mais adequada. Por conseguinte, a posição 

assumida neste trabalho é que a Constituição cria um modelo aberto para a alocação de 

competências no setor de gás natural, que admite mais de uma modelagem possível. 

Todavia, em face do exposto acima, existe grande dificuldade para que se estabeleça um 

modelo preciso, com base na Constituição. Isto ocorre porque, como a Constituição estabelece 

um sistema sujeito à modelagem, esta modelagem deveria ser feita por lei. Entretanto, como 

esta modelagem envolve competências dos Estados e da União, além de diversos interesses 

relevantes de agentes que compõem o espaço regulado, seria difícil atingir uma delimitação 

precisa por meio de lei formal. 

Uma das razões para isto está no fato de que, apesar de parte da literatura entender ser 

possível que lei ordinária federal disponha sobre a divisão de atribuições entre entes federados 

em caso de lacunas do texto constitucional235, o assunto não é pacificado, já que tal tema pode 

ser considerado como parte da reserva de constituição236. Além das incertezas jurídicas sobre o 

assunto, também existiriam diversas incertezas e dificuldades políticas em precisar esta 

 
 
 

234 Esta duplicidade seria “não intencional” pois, conforme a análise feita no capítulo anterior indica, não parece 
ter havido intenção do constituinte em criar uma zona de interseção de competências, a qual surgiu pela falta 
de previsão daquele sobre os contornos que tais competências assumiriam futuramente, com o desenvolvimento 
e expansão do setor. 

235 FERRARI, Sérgio. O Município na Federação Brasileira - Limites e Possibilidades de uma Organização 
Assimétrica. Tese de Doutorado. Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Orientador: Paulo Braga Galvão, 
2010, p. 182. 

236 Esta “reserva de constituição”, segundo Canotilho, representa a existência de determinadas matérias que não 
poderiam ser reguladas por lei ordinária, mas tão somente pela própria Constituição, o que incluiria, dentre 
outros assuntos, “princípios fundamentais que especificam a estrutura geral do governo e do processo 
político”, podendo incluir, portanto, a repartição de competências federais (CANOTILHO, José Joaquim 
Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Livraria Almedina, 1998, p. 1015) 
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modelagem. Nesta linha, conforme citação de Richard Steward feita anteriormente237, observa- 

se que o congresso tem relevantes dificuldades para precisar assuntos polêmicos em lei formal, 

devido aos embates políticos e necessidade de manutenção do equilíbrio interno e externo de 

coalisões238. 

Portanto, a tentativa de conferir maior precisão ao modelo de repartição de competências 

do setor de gás por meio de lei federal geraria um processo legislativo repleto de dificuldades 

e incertezas. O processo em questão certamente seria altamente moroso e dificilmente traria um 

resultado com a precisão esperada. Estas dificuldades, inclusive, podem ser observadas na 

prática nos processos de revisão do marco legal do setor, que serão analisados posteriormente 

neste trabalho, nos quais é evidente a dificuldade de se conferir maior precisão aos conceitos 

relacionados à repartição de competências entre Estados e União. 

Visto isso, a delimitação da fronteira entre competências federais e estaduais, assim 

como o equilíbrio entre os diversos interesses presentes no setor, acaba restando para a 

regulação infralegal, a qual se depara mais comumente com situações concretas decorrentes do 

compartilhamento do espaço regulado, tendo que decidir sobre tais situações de forma a evitar 

desequilíbrios neste espaço. 

Neste contexto, o próximo item desta dissertação examinará a legislação 

infraconstitucional do setor e suas recentes mudanças, de modo a entender como tal legislação 

outorga aos reguladores competências para reger o setor, especificamente na fronteira entre a 

competência estadual e federal, bem como os problemas que estes reguladores podem enfrentar 

devido a este conflito de competências. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

237 STEWART, Richard. The Reformation of American Administrative Law. Harvard Law Review, vol. 88, 1975, 
p. 1695- 1697. 

238 Estas dificuldades ficarão claras nos itens posteriores, nos quais serão analisadas emendas com o intuito de 
delimitar precisamente os contornos das competências da União e dos Estados no setor e que acabaram não 
sendo aceitas, mantendo-se redação aberta, próxima da que já está presente na Constituição. 
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2.2 – Legislação Infraconstitucional 

 
Após a delimitação de competências no âmbito constitucional e a classificação das 

atividades da cadeia de valor do gás, este item tratará da legislação infraconstitucional do setor. 

Neste ponto, serão analisadas as discussões ocorridas durante a regulamentação do setor de gás, 

assim como os programas federais planejados com o objetivo de impulsionar o 

desenvolvimento do setor e o modo como o conflito de competências apontado neste trabalho 

afetou estas discussões. 

 
 

2.2.1 – Construção do Novo Marco Legal do Setor de Gás 
 

No âmbito federal, durante um longo período, as atividades que compõem a esfera 

federal do setor de gás natural não tinham um marco legal específico, sendo reguladas de forma 

subsidiária pela Lei 9.874/1997 (Lei do Petróleo). 

Por meio da Lei do Petróleo, foram estabelecidos no regime jurídico nacional os 

principais princípios que norteiam as atividades da cadeia do petróleo e do gás natural e da 

política energética nacional. Ademais, por meio desta lei foi criada a Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), agência reguladora competente para a 

regulação do setor de petróleo e gás natural. 

Ademais, no que se refere à regulação do setor de gás natural, a Lei do Petróleo definiu, 

em seu artigo 6º, incisos VII, VIII e XXII os conceitos de transporte, transferência e distribuição 

(sujeitos à competência federal) e o conceito de distribuição de gás canalizado (sujeito à 

competência estadual), conforme transcrição abaixo: 

VII - Transporte: movimentação de petróleo e seus derivados ou gás natural 
em meio ou percurso considerado de interesse geral; 

VIII - Transferência: movimentação de petróleo, derivados ou gás natural em 
meio ou percurso considerado de interesse específico e exclusivo do 
proprietário ou explorador das facilidades; 

XX - Distribuição: atividade de comercialização por atacado com a rede 
varejista ou com grandes consumidores de combustíveis, lubrificantes, 
asfaltos e gás liquefeito envasado, exercida por empresas especializadas, na 
forma das leis e regulamentos aplicáveis; 

XXII - Distribuição de Gás Canalizado: 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; 
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Estes conceitos reforçam a interpretação da Constituição Federal segundo a qual o 

transporte de gás natural compreenderia a movimentação de gás em percursos de longa 

distância e a distribuição de gás canalizado (a qual não inclui a distribuição de GNC e GLP) 

engloba a entrega do gás natural junto aos usuários finais, no entanto, desta vez, foi incluída 

expressamente a comercialização do gás no conceito de distribuição. 

Com relação à inclusão da comercialização no conceito de distribuição, cabe ressaltar a 

crítica feita pela ANP por meio da Nota Técnica nº 015/2006-SCM239, segundo a qual: 

“cumpre observar que a manutenção da palavra “comercialização” no corpo 
do texto perpetua uma falha conceitual da definição de “Distribuição de Gás 
Canalizado”, uma vez que distribuição e comercialização são duas atividades 
distintas. O serviço público de distribuição apresenta natureza monopólica e, 
de acordo com a Constituição, deve ser desempenhado exclusivamente pelos 
Estados brasileiros. Já a comercialização, que consiste na compra e venda de 
gás natural, é uma atividade potencialmente competitiva, podendo ser levada 
a efeito por qualquer empresa, inclusive pelas companhias distribuidoras 
locais (CDLs)”. 

 

Entretanto, apesar de definir alguns conceitos gerais e princípios para o setor, conforme 

destacado pela própria ANP em nota técnica sobre o setor de gás natural brasileiro240, a Lei do 

Petróleo trata o gás natural de forma secundária, como um simples derivado do petróleo, não 

fornecendo mecanismos adequados para o crescimento do setor. Dentre as críticas feitas nesta 

nota técnica, destacam-se a ausência de mecanismos para viabilizar uma abertura do mercado 

de gás, dando margem à implementação de políticas confusas e contraditórias e a ausência de 

mecanismos específicos que possibilitem a regulação do setor pela ANP. 

Assim sendo, na supracitada nota técnica, a ANP recomendou a existência de lei 

específica para tratar do marco legal do gás natural, a qual deveria determinar a adoção do 

regime de concessão para a atividade de transporte de gás, a utilização de procedimento 

licitatório para a construção e operação de gasodutos, possibilitando melhor planejamento da 

infraestrutura dutoviária nacional, a regulação específica de tarifas de transporte e a separação 

 
 
 
 
 

239 BRASIL. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP. Nota Técnica nº 015/2006- 
SCM. Considerações da SCM/ANP Acerca do Projeto de Lei dº 6.666/2006. 29 de maio de 2006, p. 03. 
Disponível em < http://www.anp.gov.br/images/central-de-conteudo/notas-estudos-tecnicos/notas- 
tecnicas/nota-tecnica-15-2006-scm.pdf >. Acesso em 24-01-2021 

240 BRASIL. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP. Organização da Indústria 
Brasileira de Gás Natural e Abrangência de uma Nova Legislação. Março, 2004, p. 8 e 9. Disponível em: < 
http://www.anp.gov.br/images/central-de-conteudo/notas-estudos-tecnicos/notas-tecnicas/nota-tecnica- 
mar2004-preliminar-scm.pdf>. 
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da atividade de transporte de outras atividades do setor, restringindo o controle acionário nesta 

atividade por agentes atuando nas demais etapas da cadeia de valor do gás241. 

Tendo em vista a necessidade de alteração do marco legal vigente da indústria, em 2006, 

foram encaminhados dois novos projetos de lei ao Congresso Nacional, o PL 6.673/2006, de 

iniciativa do Poder Executivo Federal, e o PL 6.666/2006, de iniciativa do Deputado Federal 

Luciano Zica. 

Ambos os projetos de lei supramencionados contavam com disposições similares, como 

a adoção do regime de concessão para a atividade de transporte de gás, disposições sobre o livre 

acesso de certas infraestruturas do setor, além de estabelecer premissas básicas para a regulação 

tarifária. 

Posteriormente, o PL 6.666/2006 foi apensado a outro projeto de lei para alteração do 

marco legal do gás (PL 334/2007) e ambos foram arquivados242. 

Por fim, o PL 6.673/2006 foi aprovado pelas instâncias legislativas, convertendo-se na 

Lei Ordinária nº 11.909 de 2009, que estabelece o marco legal atualmente vigente para o setor 

de gás natural no país. 

Nesta lei, a atividade de transporte de gás natural é regulada de forma mais específica, 

sendo tal regulação (incluindo o conceito da atividade de transporte) baseada na classificação 

atribuída pela Lei do Gás para cada estrutura regulada por esta, dentre as quais destacam-se o 

“gasoduto de transporte”, o “gasoduto de transferência” e o “gasoduto de escoamento da 

produção”, cujas definições são dadas pelos incisos XVII, XVIII e XIX do artigo 2º da Lei do 

Gás, transcritos abaixo: 

“XVII - Gasoduto de Transferência: duto destinado à movimentação de gás 
natural, considerado de interesse específico e exclusivo de seu proprietário, 
iniciando e terminando em suas próprias instalações de produção, coleta, 
transferência, estocagem e processamento de gás natural; 

XVIII - Gasoduto de Transporte: gasoduto que realize movimentação de gás 
natural desde instalações de processamento, estocagem ou outros gasodutos 
de transporte até instalações de estocagem, outros gasodutos de transporte e 
pontos de entrega a concessionários estaduais de distribuição de gás natural, 
ressalvados os casos previstos nos incisos XVII e XIX do caput deste artigo, 
incluindo estações de compressão, de medição, de redução de pressão e de 
entrega, respeitando-se o disposto no § 2o do art. 25 da Constituição Federal; 

 
 
 

241 Ibid., p. 13. 
242 Segundo informações sobre os andamentos dos projetos de lei disponíveis em 

<https://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=343991&ord=1> e em 
<https://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=315641>. 
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XIX - Gasoduto de Escoamento da Produção: dutos integrantes das 
instalações de produção, destinados à movimentação de gás natural desde os 
poços produtores até instalações de processamento e tratamento ou unidades 
de liquefação;” 

 
Ademais, apesar da Lei do Gás criar marco legal específico para o setor e alterar 

disposições da Lei do Petróleo, alguns dispositivos desta última, aplicáveis ao setor de gás, 

mantêm-se vigentes, como as definições de “transporte”, “transferência” e “distribuição de 

gás canalizado” citadas anteriormente. 

Especificamente com relação à definição de distribuição de gás canalizado, apesar de 

não ter sido adotada uma nova definição na Lei do Gás (mantendo-se a utilizada na Lei do 

Petróleo), existiram tentativas para a inclusão de novas definições para a atividade de 

distribuição no Projeto de Lei 6.673/06. 

Uma destas tentativas figurou em proposta de Emenda Aditiva de autoria do Deputado 

Nelson Meurer243, na qual foi proposta a seguinte redação: 

“XXII – Distribuição de Gás Canalizado: serviço público e local de 
movimentação de gás natural canalizado junto aos usuários finais, 
explorados na forma do § 2º do art. 25, da Constituição Federal, com 
exclusividade pelos Estados, diretamente ou mediante concessão, 
compreendendo a comercialização do gás natural canalizado aos usuários 
finais nos termos e condições estabelecidas nos respectivos contratos de 
concessão, mediante tarifas homologadas pelo Poder Concedente Estadual; 

XXVI – Serviços Locais de Gás Canalizado: serviços públicos de distribuição 
de gás natural canalizado, explorados mediante concessão do Poder 
Concedente Estadual, compreendendo a movimentação de gás natural por 
meio de gasodutos de distribuição, a construção e a operação dos referidos 
gasodutos de distribuição, e a comercialização de gás natural canalizado 
junto aos usuários finais localizados nas respectivas áreas de concessão, nos 
termos e condições estabelecidas nos respectivos contratos de concessão; 

XXVII – Comercialização de Gás Natural: atividade econômica destinada à 
compra e venda de gás natural a distribuidora ou a usuário final, a ser 
exercida mediante autorização outorgada pela União Federal;” 

 
De acordo com as definições acima, a atividade de comercialização continua incluída 

na atividade de distribuição, entretanto, também é criada uma definição para a atividade de 

comercialização em si, que inclui tanto a venda para a distribuidora quanto para o usuário final. 

Visto isso, mantém-se a incerteza sobre a separação destas atividades, embora esta proposta de 

 

 
243 BRASIL. Câmara dos Deputados – Deputado Nelson Meurer. Projeto de Lei nº 6.673 de 2006 – Proposta de 

Emenda EMC 18/2007. Março de 2017. Disponível em: < 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=344955>. Acesso em 24-01- 
2021. 
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redação pareça considerar uma espécie de competência concorrente para a atividade de 

comercialização (submetendo-a tanto à autoridade dos Estados quanto da União). 

Ademais, o mesmo autor (Nelson Meurer) apresentou mais duas propostas de emenda 

relacionadas ao serviço de distribuição. Uma dessas propostas 244 , com redação altamente 

similar à emenda mencionada no parágrafo anterior, criava nova definição para a atividade de 

distribuição e para os serviços locais de gás canalizado enquanto a outra245 estipulava que 

caberia aos Estados a atividade de distribuição, mas que seria assegurado à comercializadores 

e usuários finais o acesso à rede de distribuição. Na justificativa de ambas estas propostas, o 

autor argumentou que a exclusividade dos distribuidores locais para a comercialização ocorreria 

apenas quando esta comercialização se apresentar como atividade acessória à prestação do 

serviço público, não englobando a comercialização como atividade autônoma e distinta do 

serviço público, a qual estaria soba competência da União. De todo modo, estas definições não 

foram incluídas no texto final do PL 6.673/2006. 

Ainda com relação às definições criadas pelo PL 6.673/2006, observa-se que a redação 

do projeto de lei aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, 

de autoria do Deputado Marcelo Guimarães Filho, contava com uma definição distinta para a 

atividade de comercialização 246 . Nesta versão do PL 6.673/2006, a atividade de 

comercialização estaria restrita aos agentes da indústria do gás natural, o que não incluiria o 

usuário final do gás. Nas justificativas apresentadas, foi ressaltado que o usuário final não 

poderia celebrar contratos de comercialização de gás no ambiente regulado pela ANP, sendo 

estes contratos restritos aos Agentes da Indústria do Gás Natural247. 

É possível extrair da emenda a ideia de se restringir o usuário final, atendido pelas 

distribuidoras, de adquirir o gás utilizado de qualquer fornecedor, podendo apenas adquiri-lo 

 
244 BRASIL. Câmara dos Deputados – Deputado Nelson Meurer. Projeto de Lei nº 6.673 de 2006 – Proposta de 

Emenda Aditiva ESB 19. Março de 2007. Disponível em: < 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=357963>. 

245 BRASIL. Câmara dos Deputados – Deputado Nelson Meurer. Substitutivo ao Projeto de Lei nº 6.673, de 2006 
– Proposta de Emenda ESB 21. 2007. Julho de 2007. Disponível em: < 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=357966>. 

246 Definindo-a como: “atividade de compra e venda de gás natural, realizada por meio da celebração de contratos 
negociados entre os Agentes da Industria do Gás Natural, registrados na Agência Nacional de Petróleo Gás 
Natural e Biocombustiveis – ANP, resalvado o disposto no § 2º do art. 25 da Constituição Federal” (BRASIL. 
Projeto de Lei nº 6.673-A de 2006. Redação Final da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Art. 
2º, VIII. 31 de outubro de 2007. Disponível em: < 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=518997&filename=RDF+1+CCJC 
+%3D%3E+PL+6673/2006>. 

247 Definidos no artigo 2º, XXX da Lei do Gás como: “agentes que atuam nas atividades de exploração, 
desenvolvimento, produção, importação, exportação, processamento, tratamento, transporte, carregamento, 
estocagem, acondicionamento, liquefação, regaseificação, distribuição e comercialização de gás natural”. 
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da distribuidora local. Entretanto, a redação e justificativa da emenda não são muito detalhadas 

de modo que se possa perceber esta intenção com clareza. Ademais, caso esta fosse a intenção 

do legislador, ela não pareceria efetiva, já que um usuário final poderia, também, ser autorizado 

como agente da indústria (e.g.: uma termelétrica a gás que também seja autorizada para realizar 

a regaseificação de gás natural, sendo, simultaneamente, um agente da indústria e um usuário 

final). 

De todo modo, na redação final do projeto que foi convertida na Lei 11.909/2009, a 

ressalva sobre os agentes da indústria foi retirada, dispondo-se somente que a comercialização 

ocorreria “por meio da celebração de contratos negociados entre as partes e registrados na 

ANP, ressalvado o disposto no § 2º do art. 25 da Constituição Federal”. 

 
 

2.2.2 – Delimitação da Atividade de Transporte. 
 

Após a exposição do novo marco regulatório a nível federal para o setor de gás natural, 

ao se explorar os artigos da nova Lei do Gás e da Lei do Petróleo referentes à atividade de 

transporte, é possível extrair algumas características específicas para a delimitação dos 

contornos de abrangência desta. 

Primariamente, cabe destacar o conceito do termo “transporte”, presente no artigo 6º, 

VII da Lei do Petróleo, segundo o qual o transporte de petróleo ou gás consiste na 

“movimentação de petróleo, seus derivados, biocombustíveis ou gás natural em meio ou 

percurso considerado de interesse geral” (grifos do autor). 

Ademais, o conceito de “gasoduto de transporte” citado acima lista as estruturas nas 

quais o referido gasoduto inicia e termina, de modo que para observar se determinada atividade 

pode ser conceituada como transporte de gás natural, deve-se observar a infraestrutura por meio 

da qual tal atividade é realizada, assim como as infraestruturas às quais aquela se liga. 

Consequentemente, pode-se afirmar que a atividade de transporte de gás natural, de 

acordo com a legislação federal vigente, é aquela realizada por meio do gasoduto de transporte, 

infraestrutura com início e fim nas instalações listadas pela Lei do Gás 248 , que realiza a 

movimentação de gás natural em percurso de interesse geral. 

 
 
 

248 Ou seja, início, ou recebimento do gás, em instalações de processamento, estocagem ou outros gasodutos de 
transporte e fim, ou entrega do gás, em instalações de estocagem, outros gasodutos de transporte ou para 
concessionários estaduais de distribuição de gás. 
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Por meio do exposto acima, parece ser possível afirmar que o conceito de gasoduto de 

transporte e, consequentemente, o próprio conceito de transporte de gás dado pela legislação 

federal atual não inclui a entrega direta para qualquer tipo de consumidor final (apenas para 

instalações de estocagem e distribuidores de gás). Tampouco parece ser possível que tal entrega 

seja feita por meio dos gasodutos de transferência ou de escoamento da produção. 

Ainda neste sentido, importa ressaltar que redação anterior da definição de Gasoduto de 

Transporte, presente no substitutivo do Projeto de Lei 6.673 de 2006, aprovado pela Comissão 

de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados (“CCJ”)249, estabelecia que estes gasodutos 

poderiam movimentar gás até: “instalações de estocagem, outros gasodutos de transporte, 

pontos de entrega a concessionários estaduais de distribuição de gás natural ou a usuário 

final”. 

Entretanto, a menção ao usuário final foi retirada da versão final do projeto. Apesar da 

razão de retirada não estar totalmente clara nos documentos disponibilizados no sítio eletrônico 

da Câmara dos Deputados, pedido para a exclusão do termo “usuário final” do artigo pode ser 

encontrada em proposta de emenda ao substitutivo apresentada pelo Deputado Luiz Paulo 

Vellozo Lucas, que arguiu que a possibilidade da entrega de gás aos usuários finais por 

gasodutos de transporte poderia “interferir na competência dos Estados para definir e 

estabelecer a malha de distribuição local, retirando-lhes a prerrogativa constitucional de 

regular e organizar os serviços locais de gás canalizado”250. 

Proposta de emenda supressiva similar foi apresentada pelo Deputado Luis Carreira251, 

criticando a inclusão da possibilidade de movimentação de gás a usuários finais por meio de 

gasoduto de transporte. De acordo com as justificativas desta proposta de emenda, a definição 

anterior de gasodutos de transporte: “ao fazer referência a usuário final, afasta-se desta 

realidade e invade a competência constitucional dos Estados para regular e organizar os 

serviços locais de gás canalizado”. 

Entretanto, apesar de parecer claro, pela redação atual da Lei do Gás e pelo histórico 

legislativo, que a intenção da lei e do legislador não era de permitir que o gasoduto de transporte 

 
249 Disponível em: 

<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_pareceres_substitutivos_votos?idProposicao=316516> 
250 BRASIL. Câmara dos Deputados – Deputado Luiz Paulo Vellozo Lucas. Substitutivo ao Projeto de Lei nº 

6.673 de 2007 – Proposta de Emenda Supressiva ESB 93. Julho de 2007. Disponível em: < 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=359319>. 

251 BRASIL. Câmara dos Deputados – Deputado Luiz Carreira. Substitutivo ao Projeto de Lei nº 6.673 de 2007 – 
Proposta de Emenda Supressiva ESB 7. Junho de 2007. Disponível em: < 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=357679>. 
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executasse a movimentação de gás até usuários finais, isto não significa de pronto que esta 

movimentação só pode ser feita pelo distribuidor, nem que seja vedado ao legislador incluir um 

novo conceito de gasoduto que englobe a entrega para o consumidor final. Isto porque, por mais 

que a figura específica do gasoduto de transporte não comporte a entrega ao consumidor final, 

isto não implica na impossibilidade desta etapa da cadeia de valor do gás ser disciplinada pela 

legislação federal. 

De todo modo, esta limitação da atividade de transporte demonstra a dificuldade de se 

incluir expressamente a possibilidade de a União regular a entrega de gás natural para um 

usuário final, devido aos interesses e preocupações envolvidos. Ademais, também pode ser 

observado que, durante as discussões legislativas sobre a matéria, de acordo com a 

documentação disponibilizada publicamente, a questão da repartição e competências do setor 

não foi analisada com a devida profundidade, não sendo considerados aspectos relevantes como 

as consequenciais do modelo de alocação refletido na legislação federal, as nuances do próprio 

texto constitucional e a intenção do constituinte que pode ser aferida pelas discussões da 

assembleia constituinte. 

Além do exposto acima, cabe observar que parte das dificuldades e problemas 

apresentados pela legislação atual podem ser atribuídas ao fato da Lei do Gás ter normatizado 

a atividade de transporte, não pelas características destas próprias atividades, mas pelas 

características das instalações nas quais elas são realizadas. Ou seja, ao invés da lei ter definido 

a atividade de transporte em si, ela dispôs que esta atividade é aquela realizada por meio dos 

gasodutos de transporte. 

O problema principal deste tipo de definição, já comentado anteriormente, é que, com a 

mutabilidade do setor de gás, ligada às mudanças econômicas ocorridas nestes, novas 

infraestruturas podem surgir que se distanciam do conceito originalmente previsto de gasoduto 

de transporte. Deste modo, por não ser possível encaixar uma infraestrutura específica em um 

dos conceitos fechados criados pela lei, dificulta-se a classificação da atividade realizada por 

meio desta infraestrutura e, deste modo, criam-se dificuldades para que se encaixe esta atividade 

na esfera de competência dos Estados ou da União. Estas lacunas no enquadramento de certas 

atividades na competência federal tornam ainda mais incerta a divisão constitucional de 

competências. 
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Neste sentido, crítica à esta inflexibilidade foi feita em emenda ao novo marco legal do 

setor de gás252 (que será tratado posteriormente) e que possuía como objetivo estipular que os 

gasodutos não enquadrados nas definições presentes na lei seriam classificados pela ANP, de 

modo a possibilitar o enquadramento de situações não previstas pelo legislador. 

 
 

2.2.3 – Mercado Livre de Gás. 
 

Um dos pontos de maior controvérsia na criação do novo marco legal do setor de gás, 

discutido no Projeto de Lei 6.673/2006, era a tentativa de criação de um mercado livre de gás 

natural, ou seja, um ambiente por meio do qual os consumidores possam adquirir o gás natural 

diretamente dos fornecedores de sua preferência, flexibilizando o monopólio da distribuidora. 

Esta tentativa de criação de um mercado livre no setor tem forte ligação com a matéria 

da fragmentação das competências do setor estabelecida pela Constituição, já que buscava 

confrontar, por lei federal, assunto que estaria, a princípio, dentro da esfera de competência da 

União. 

Uma das propostas para implementação do mercado livre pode ser observada em 

Emenda Aditiva ao Projeto de Lei, datada de 15 de março de 2007, de autoria do Deputado 

Nelson Meurer 253 . Nesta emenda, buscou-se criar um período de exclusividade para a 

comercialização de gás pelos distribuidores locais. Após este período, o usuário ficaria livre 

 
 
 
 

252 BRASIL. Câmara dos Deputados – Deputado Christino Aureo. Projeto de Lei nº 6.407/2013. Proposta de 
Emenda ao Substitutivo ESB 14. 13 de novembro de 2013. Disponível em: < 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1814680&filename=ESB+17+CM 
E+%3D%3E+SBT+4+CME+%3D%3E+PL+6407/2013>. 

253 Criando a seguinte redação para o artigo 27 da Lei: “Art. 27 Respeitado o disposto no § 2º do art. 25 da 
Constituição Federal, os Estados poderão atribuir às distribuidoras, nas respectivas áreas de concessão, 
prazos de exclusividade na distribuição e comercialização de gás natural aos diversos segmentos usuários” 
§ 1º Findo o prazo de exclusividade da comercialização previstos nos contratos de concessão de distribuição 
de gás canalizado, facultar-se-á aos usuários não-residenciais e não-comerciais adquirir gás natural junto a 
produtor ou comercializador de gás natural, utilizando-se das redes de gasodutos de transporte e de 
distribuição para a movimentação do gás natural até as suas instalações. 
§ 2º Qualquer empresa que atenda aos requisitos técnicos, econômicos e jurídicos estabelecidos pelo Poder 
Executivo Federal poderá receber autorização para exercer a atividade de comercialização de gás natural a 
usuário final. 
§ 3º Os usuários finais só poderão exercer a opção de que trata este artigo de acordo com prazos, formas e 
condições fixados em regulamentação específica a ser editada pelo Poder Executivo Federal. 
§ 4º É assegurado aos supridores e respectivos usuários livres acesso aos sistemas dutoviários de 
movimentação de gás natural, mediante ressarcimento do custo de transporte envolvido, calculado com base 
em critérios fixados pelo Poder Executivo Federal.” (BRASIL. Câmara dos Deputados – Deputado Nelson 
Meurer. Projeto de Lei nº 6.673/2006. Proposta de Emenda Aditiva EMC 20/2007. 15 de março de 2007. 
Disponível em: < https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=344960>). 
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para adquirir o gás do fornecedor escolhido, contanto que este detivesse autorização para a 

comercialização de gás expedida pela ANP. 

Como justificativa para a proposição da emenda, o autor desta argumentou que a 

comercialização seria atividade acessória da distribuição, não havendo óbice para a criação de 

usuários livres, contanto que a entrega do gás fosse mantida sob a exclusividade das 

concessionárias locais de distribuição. Ademais, o autor da emenda também baseou sua 

proposta na competência da União para legislar sobre energia, presente no inciso IV do artigo 

22 da Constituição e já citada neste trabalho. 

Entretanto, esta proposta, assim como outras intenções ligadas à criação do mercado 

livre de gás natural e à divisão de competências entre Estados e União, acabou não avançando 

ou figurando na redação final do projeto de lei enviada ao Senado Federal. 

Entretanto, durante a discussão do PL 6.673/2006 no Senado Federal (neste momento 

identificado como Projeto de Lei da Câmara 90 de 2007) foi proposta e aprovada uma nova 

emenda254, a qual previa mecanismos para a implementação futura do livre mercado de gás 

natural. 

Esta nova emenda inseria no texto da lei (em seu artigo 2º, incisos XXXI, XXXII e 

XXXIII) as figuras do Consumidor Livre (“CL”), Auto-importador (“AI”) e Autoprodutor 

(“AP”), conforme redação abaixo: 

XXXI - Consumidor livre: consumidor de gás natural que, nos termos da 
legislação estadual aplicável, tem a opção de adquirir o gás natural de 
qualquer agente produtor, importador ou comercializador; 

XXXII - Autoprodutor: agente explorador e produtor de gás natural que 
utiliza parte ou totalidade de sua produção como matéria-prima ou 
combustível em suas instalações industriais; 

XXXIII - Auto-importador: agente autorizado para a importação de gás 
natural que utiliza parte ou totalidade do produto importado como matéria- 
prima ou combustível em suas instalações industriais. 

 
Com base nestes incisos, um agente classificado como AI ou AP poderia utilizar o gás 

por ele importado ou produzido em suas próprias instalações, sendo necessário apenas a 

contratação da distribuidora para a movimentação do gás na rede de distribuição (serviço que 

não incluiria a comercialização do gás). 

 
 
 

254 BRASIL. Senado Federal. Emenda nº 4 ao Projeto de Lei da Câmara nº 90 de 2007. Dezembro de 2008. 
Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg- 
getter/documento?dm=4226556&ts=1567529274589&disposition=inline>. 
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Similarmente, o CL também contrataria apenas o serviço de movimentação da 

distribuidora, entretanto, ao invés de utilizar o próprio gás (produzido ou importado), este 

agente poderia adquirir o gás de qualquer agente no mercado autorizado pela ANP, não apenas 

da distribuidora como ocorre com os consumidores não-livres ou cativos. 

Ademais, a Emenda nº 4 ao PLC 90 de 2007 também incluiu novo artigo no texto da lei 

em que se permitia ao AP, AI ou CL a construção de ramal de gasoduto específico para o 

atendimento às suas instalações, devendo o agente contratar a distribuidora local para que esta 

realizasse a operação e manutenção do duto, cobrando tarifa específica para tanto, conforme 

transcrição abaixo, retirada do texto final da Lei do Gás: 

“Art. 46. O consumidor livre, o autoprodutor ou o auto-importador cujas 
necessidades de movimentação de gás natural não possam ser atendidas pela 
distribuidora estadual poderão construir e implantar, diretamente, 
instalações e dutos para o seu uso específico, mediante celebração de 
contrato que atribua à distribuidora estadual a sua operação e manutenção, 
devendo as instalações e dutos ser incorporados ao patrimônio estadual 
mediante declaração de utilidade pública e justa e prévia indenização, 
quando de sua total utilização. 

§ 1º As tarifas de operação e manutenção das instalações serão estabelecidas 
pelo órgão regulador estadual em observância aos princípios da 
razoabilidade, transparência, publicidade e às especificidades de cada 
instalação. 

§ 2º Caso as instalações e os dutos sejam construídos e implantados pelas 
distribuidoras estaduais, as tarifas estabelecidas pelo órgão regulador 
estadual considerarão os custos de investimento, operação e manutenção, em 
observância aos princípios da razoabilidade, transparência, publicidade e às 
especificidades de cada instalação. 

§ 3º Caso as instalações de distribuição sejam construídas pelo consumidor 
livre, pelo autoprodutor ou pelo auto-importador, na forma prevista no caput 
deste artigo, a distribuidora estadual poderá solicitar-lhes que as instalações 
sejam dimensionadas de forma a viabilizar o atendimento a outros usuários, 
negociando com o consumidor livre, o autoprodutor ou o auto-importador as 
contrapartidas necessárias, sob a arbitragem do órgão regulador estadual.” 

 
Conforme observado por Arthur Watt Neto255, a criação de agentes livres como o AP, 

AI e CL é algo comum na regulação de países cujo mercado de gás natural é mais desenvolvido. 

Entretanto, a forma como estas figuras foram implementadas na legislação brasileira é 

insuficiente. Neste sentido, Watt Neto critica o fato de não ter sido estabelecido um critério de 

volume de consumo claro, a partir do qual agentes poderiam se classificar como consumidores 

livres256, além de ter sido disposto, no artigo 46 da Lei do Gás, que o consumidor livre poderia 

construir sua própria instalação par movimentação do gás, devendo, no entanto, pagar tarifa de 
 

255 WATT NETO, Artur. Petróleo, gás natural e biocombustíveis. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 108. 
256 Isto acabou sendo feito de forma individual por cada Estado, conforme será observado posteriormente. 
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operação e manutenção à distribuidora local, o que, de acordo com o autor, se distancia das 

melhores práticas da indústria a nível internacional. 

De fato, conforme observa Hirdan de Medeiros Costa257, a implementação das figuras 

do CL, AP e AI dependem de regulamentação no âmbito estadual. Entretanto, estas figuras 

ainda não foram implementadas na grande maioria dos Estados da federação. Ademais, mesmo 

nos Estados em que estas figuras já foram implementadas, as regulações específicas sobre o 

enquadramento e as condições a que se submetem o CL, AP e AI são altamente distintas. Ainda 

de acordo com a autora, esta falta de uniformidade causa “um cenário de incertezas e 

inseguranças para os usuários do gás natural”258, representando um dos grandes entraves para 

a evolução do mercado de gás no país. 

Neste sentido, de acordo com estudo feito pelo Centro de Estudos em Regulação e 

Infraestrutura da Fundação Getulio Vargas (“FGV-CERI”), dos 27 Estados brasileiros, apenas 

11 possuem regulação sobre o enquadramento de agentes no mercado livre, enquanto 16 não 

possuem essa regulamentação (dos quais 3 não possuem o serviço de distribuição de gás). 

Entretanto, mesmo nos Estados em que o mercado livre já foi regulamentado, 

geralmente por lei ou decreto estadual, conforme será observado nas análises dos relatórios 

feitos no âmbito de programas federais para desenvolvimento do setor, essa regulamentação, 

principalmente em âmbito infralegal, geralmente revela-se incompleta e insuficiente. Uma das 

razões para essa insuficiência da regulação do mercado livre está na falta de regulamentação 

infralegal com especificações sobre o enquadramento no mercado livre. Como exemplo, pode 

ser citado o Estado do Amazonas, no qual o mercado livre foi implementado por meio do 

Decreto Estadual 31.398 de 2011, mas que, até o momento, não conta com regulação infralegal 

para definição precisa do processo de enquadramento e da definição de tarifas aplicáveis. Outro 

exemplo que pode ser citado é o do Estado da Bahia, o qual, apesar de ainda não ter 

regulamentado o acesso ao mercado livre em âmbito infralegal, está em processo de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

257 COSTA, Hirdan Katarina de Medeiros et al. Atualidades Regulatórias no Mercado de Gás Brasileiro. Rio de 
Janeiro: Synergia,2018, p. 33. 

258 Id. 
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implementação desta regulação259. Como resultado, na prática, poucos agentes da indústria já 

se enquadraram como consumidores livres260. 

Diante do exposto acima, nota-se que, mesmo sendo um mecanismo importante para 

o desenvolvimento do setor, de acordo com as melhores práticas internacionais, o mercado livre 

de gás natural vem sendo implementado muito lentamente no cenário brasileiro, além de 

apresentar diversas imperfeições (como a falta de uniformidade de tratamento). 

Diversas possíveis causas podem ser apontadas para justificar esta dificuldade de 

implementação. Primeiramente, conforme será demonstrado adiante (na análise dos relatórios 

do programa Gás Para Crescer), verifica-se que a estrutura regulatória de alguns Estados ainda 

é pouco desenvolvida (com muitos Estados nem sequer possuindo uma agência reguladora), o 

que dificulta a implementação de programas e regulações mais complexas. Ademais, também 

pode ser verificada a resistência de certas entidades do setor (principalmente ligadas às 

concessionárias locais de distribuição) quanto à implementação do mercado livre, pelo efeito 

negativo que este pode ter no desempenho econômico destas companhias (ponto que ficará 

claro na análise dos casos concretos que será feita posteriormente neste trabalho). 

Especificamente quanto à resistência ao mercado livre pelas distribuidoras locais, 

conforme observado por Watt Neto em trecho citado acima, possível solução estaria no 

estabelecimento de regras gerais pela legislação federal, que vinculasse todos os Estados da 

Federação. Entretanto, esta criação de regras gerais esbarraria no conflito de competências 

constitucionais do setor, gerando disputas entre Estados e União. Sobre este conflito, apesar de 

ter sido criada hipótese neste trabalho sobre a alocação de competências do setor segundo a 

qual a União teria competência para criar regras gerais sobre o fornecimento de gás em certas 

situações, conforme observado na análise do marco infraconstitucional, este tipo de alteração 

geraria diversos conflitos os quais, independentemente do resultado, retardariam qualquer 

desenvolvimento regulatório no setor. 

Isso posto, nos subitens seguintes, serão estudadas as discussões sobre o 

desenvolvimento do setor travadas posteriormente à promulgação da Lei do Gás, as quais 
 

259 Conforme informação adquirida no site da agência reguladora estadual: < 
http://www.agerba.ba.gov.br/noticias/regulamentacao-do-sistema-de-gas-canalizado-na-bahia-abre-espaco- 
para-nova-consulta>. Acesso em 24-01-2021. 

260 Como exemplo, de acordo com relatório da ANP datado de julho de 2018 existe apenas um consumidor livre 
de gás natural com contrato vigente que participa do sistema integrado brasileiro de energia elétrica (a 
companhia Furnas) (BRASIL. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP. 
Desverticalização na Indústria do Gás Natural. Julho de 2018. Disponível em: < 
http://www.anp.gov.br/images/central-de-conteudo/notas-estudos-tecnicos/notas-tecnicas/nota-tecnica-04- 
2018-sim.pdf>. Acesso em 24-01-2021. 
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tiveram como objetivo, dentre outros, resolver os impasses entre União e Estados referentes à 

repartição de competências e criação do mercado livre de gás. 

 
 

2.2.4 – Nova Alteração do Marco Legal 
 

Conforme mencionado, não obstante a alteração do marco legal exposta acima e a 

criação de uma legislação específica para o setor de gás natural, o setor ainda apresentou 

dificuldades para se desenvolver, o que demonstrou diversas fragilidades na nova legislação261. 

2.2.4.1 – Gás Para Crescer 
 

De modo a mapear estas fragilidades, assim como buscar um novo modelo legal e 

regulatório mais apropriado para a realidade brasileira, em 2016, o Ministério de Minas e 

Energia (“MME”), sob o comando do Ministro Fernando Coelho Filho, iniciou um novo 

programa federal com o intuito de estudar e propor melhorias ao setor, conhecido como 

“Programa Gás Para Crescer”. 

O Programa Gás Para Crescer baseou seus trabalhos em premissas como a adoção de 

boas práticas internacionais, atração de investimentos, aumento da diversidade de agentes no 

mercado, maior acesso à informação, participação de agentes do setor, promoção de competição 

na oferta de gás natural e respeito aos contratos vigentes262. Ademais, o programa contou com 

diretrizes estratégicas como a garantia de acesso a infraestruturas essenciais, implementação de 

um sistema de gestão do transporte de gás, revisão da estrutura tarifária do transporte de gás, 

desverticalização dos agentes da indústria, revisão da estrutura tributária do setor, integração 

entre gás e energia elétrica e harmonização entre a regulação federal e estadual263. 

Dentre os pontos tratados durante as discussões do Programa Gás Para Crescer, 

destacam-se as sugestões feitas com relação à frente de harmonização entre a regulação das 

esferas federal e estadual. Neste âmbito, foi elaborado relatório inicial sobre o projeto em 

outubro de 2016, o qual foi disponibilizado em consulta pública para a realização de 

 
 

261 Dentre as quais destacam-se o baixo número de agentes atuantes no setor (com monopólio de fato de parte dos 
elos da cadeia de valor pela Petrobras) e a dificuldade de expansão da rede de transporte (de fato, desde a 
edição da Lei 11.909 de 2009, nenhum gasoduto foi construído sob o regime de concessão, demonstrando a 
inadequação deste modelo). 

262 Disponível em: <http://www.mme.gov.br/web/guest/secretarias/petroleo-gas-natural-e- 
biocombustiveis/acoes-e-programas/programas/gas-para-crescer/premissas>. Acesso em 24-01-2021. 

263 Disponível em: <http://www.mme.gov.br/web/guest/secretarias/petroleo-gas-natural-e- 
biocombustiveis/acoes-e-programas/programas/gas-para-crescer/diretrizes-estrategicas>. Acesso em 24-01- 
2021. 
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comentários pelos agentes interessados264 e cujo anexo 4 tratou especificamente da questão da 

harmonização regulatória. 

No referido anexo 4 ao relatório inicial, elaborado pela ANP, pela Empresa de Pesquisa 

Energética – EPE (“EPE”) e pelo MME, foi apontado, a priori, a nova conjuntura do setor, 

marcada pela intenção da Petrobras em retirar-se de certas partes do mercado de gás, assim 

como a ideia de que o ideal regulatório seria a existência de uma regulação padrão, de cunho 

federal, aplicável para todas as jurisdições nacionais265. 

Ainda neste sentido, o Anexo 4 do Relatório Preliminar apontou diversas fragilidades 

na regulação estadual, marcada pela falta de uniformidade entre as normas aplicáveis em cada 

Estado, gerando controvérsias e elevadas percepções de risco pelos agentes atuantes neste 

mercado. Dentre estas fragilidades, foram constatadas, em alguns Estados da Federação: a 

ausência de agências reguladoras, a ausência de mecanismos de aumento da produtividade e 

expansão da malha, a inexistência de audiência pública para a realização de revisões tarifárias, 

a verticalização do setor (prejudicando a autonomia e independência deste), e a falta de 

padronização entre os conceitos de CL, AI e AP266. 

Em documento de análise das contribuições propostas no âmbito da referida consulta 

pública e do relatório final desta resultante, a ANP e o MME identificaram comentários de 

diversos agentes sobre o tema da harmonização regulatória 267 . Dentre eles destacam-se: 

Petrobras, Associação dos Grandes Consumidores de Energia e Consumidores Livres 

(“Abrace”), Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (“IBP”), Associação 

Brasileira dos Comercializadores de Energia (“Abraceel”), EDP – Energias do Brasil S.A. 

(“EDP”), Associação Brasileira dos Investidores em Autoprodução de Energia (“Abiape”), 

Associação Brasileira de Agências de Regulação (“Abar”), a e FGV Energia. Além destes 

agentes, a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (“Abegás”), 

 
264 http://www.mme.gov.br/web/guest/secretarias/petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/acoes-e- 

programas/programas/gas-para-crescer/consulta-publica 
265 BRASIL. Ministério de Minas e Energia – MME. Gás Para Crescer: Relatório Técnico – versão beta. Outubro 

de 2016. Anexo 4, §1 e 3. Disponível em < 
http://www.mme.gov.br/documents/36216/1050262/0.G%C3%A1s+para+Crescer_Relat%C3%B3rio+T%C3 
%A9cnico.pdf/c9743ac8-4b40-c360-e81d-eacefd711395>. 

266 BRASIL. Ministério de Minas e Energia – MME. Gás Para Crescer: Relatório Técnico – versão beta. Outubro 
de 2016. Anexo 4, § 19 e 20. Disponível em < 
http://www.mme.gov.br/documents/36216/1050262/0.G%C3%A1s+para+Crescer_Relat%C3%B3rio+T%C3 
%A9cnico.pdf/c9743ac8-4b40-c360-e81d-eacefd711395>. 

267 BRASIL. Ministério de Minas e Energia – MME. Gás Para Crescer: Análise das Contribuições. Novembro de 
2016. Diretriz 20. Disponível em < 
http://www.mme.gov.br/documents/36216/1050262/Relato%CC%81rio_An%C3%A1lise_Contribui%C3%A 
7%C3%B5es.pdf/22332c4c-8d41-fc67-2634-6cce507dda6d>. 
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apesar de não ter participado formalmente da consulta pública, manifestou-se publicamente 

diversas vezes sobre seus resultados. 

Parte destes agentes, mais ligados ao mercado de energia, à indústria que utiliza o gás 

natural como matéria prima e à exploração e produção de petróleo e gás (como a Petrobras, 

IBP, Abrace, dentre outros), sugeriram uma abertura maior do mercado de gás, com medidas 

como a adoção, urgente, das figuras do CL, AP e AI pela legislação estadual268, a exclusão da 

atividade de comercialização do conceito de serviços locais de gás canalizado e a harmonização 

das regras e regulações do setor por meio de lei federal, a qual definiria, dentre outros pontos, 

a definição e os limites do conceito de distribuição269. 

Estes agentes ainda atentaram para o fato de que, no mercado livre de gás, a distribuidora 

não tem impacto na receita com a aquisição da molécula, já que na maioria dos Estados o custo 

de a aquisição do gás natural pela distribuidora é repassado ao consumidor final, ao ser 

incorporado na tarifa cobrada deste (em mecanismo conhecido como pass-through)270. Ou seja, 

nestes Estados, a distribuidora sequer teria margem de lucro com a compra e venda do gás 

natural entregue ao consumidor final. 

Por outro lado, agentes mais ligados ao setor de distribuição e representantes de 

reguladores estaduais (como a Abegás e a Abar), apesar de reconhecerem a existência de falhas 

regulatórias em diversos Estados271, mantiveram sua posição segundo a qual a comercialização 

deveria manter-se englobada, pelo menos parcialmente, no conceito de distribuição e que, caso 

ocorra uma possível abertura de mercado, esta deveria ser implementada exclusivamente pelos 

Estados. 

Ainda no que se refere à divisão entre comercialização e distribuição, cabe ressaltar 

comentário relevante feito pela Abegás, segundo a qual, a figura do comercializador seria 

dividida entre as esferas de competência da União e dos Estados, existindo autorizações 

distintas para cada um destes agentes, dispondo que, na esfera de competência da União 

 
268 Sobre este ponto, observou-se que, até o momento de elaboração do relatório resultante daesta consulta pública, 

apenas 11 Estados teriam implementado regulações sobre o CL, AI e AP (segundo: BRASIL. Ministério de 
Minas e Energia – MME. Comitê Técnico para o Desenvolvimento da Indústria do Gás Natural – CT-GN. 
Subcomitê SC3: Distribuição. 1º Relatório. Abril de 2017, p. 19. Disponível em: 
http://www.mme.gov.br/documents/36216/458640/SC3_Relat%C3%B3rio_Distribui%C3%A7%C3%A3o_v 
Final.pdf/19d1559a-9e79-9e83-65b7-7a277ee806f5). 

269 BRASIL. Ministério de Minas e Energia – MME. Comitê Técnico para o Desenvolvimento da Indústria do 
Gás Natural – CT-GN. Subcomitê SC3: Distribuição. 1º Relatório. Abril de 2017, p. 19. Disponível em: 
<http://www.mme.gov.br/documents/36216/458640/SC3_Relat%C3%B3rio_Distribui%C3%A7%C3%A3o_ 
vFinal.pdf/19d1559a-9e79-9e83-65b7-7a277ee806f5>. 

270 Id. 
271 Apontando, em conjunto com outros contribuintes, a necessidade de criação de agências reguladoras 

independentes, adoção de boas práticas e maior transparência na regulação. 
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(regulada pela ANP) os comercializadores atuariam de forma secundária na área de transporte 

de gás, enquanto que na esfera de competência dos Estados, os comercializadores atuariam 

exclusivamente dentro do território de um Estado 272. Ademais, a Abegás defendeu que a 

regulamentação do CL, AI e AP e, consequentemente, da abertura do mercado, deveria ser feita 

no âmbito dos Estados, e não de forma unificada pela União273. 

Como resultado da análise dos comentários no âmbito da consulta pública, a ANP 

sinalizou ser necessário que a União desempenhe um papel mais relevante no setor de 

distribuição, por meio da “uniformização de conceitos, estruturas e normas, além da 

divulgação de boas práticas a serem seguidas pelas distribuidoras”274. 

Após os comentários feitos no âmbito da consulta pública, foram definidos grupos de 

trabalho para cada frente de atuação do programa Gás Para Crescer, tendo como objetivo a 

elaboração de relatórios finais sobre cada tema em discussão. Dentre tais grupos, o Subcomitê 

SC3 desenvolveu relatório específico sobre o setor de distribuição275. Este relatório focou em 

três principais pontos: a interpretação do artigo 25, § 2º da Constituição; o tratamento federal 

da atividade de comercialização; e a existência de diretrizes gerais que mitiguem as 

divergências normativo-regulatórias entre os diferentes Estados da Federação276. 

Com relação ao primeiro ponto (interpretação do artigo 25, § 2º da Constituição), o 

Relatório SC3 sugeriu que fossem levados em conta fatores extra constitucionais, como a 

realidade social, a compreensão fática e a atenção aos casos concretos277 para que se possa 

atingir uma interpretação adequada. 

 
 

 
272 Ibid., p. 21. 
273 Id. 
274 BRASIL. Ministério de Minas e Energia – MME. Gás Para Crescer: Análise das Contribuições. Novembro de 

2016. Diretriz 20. Disponível em < 
http://www.mme.gov.br/documents/36216/1050262/Relato%CC%81rio_An%C3%A1lise_Contribui%C3%A 
7%C3%B5es.pdf/22332c4c-8d41-fc67-2634-6cce507dda6d>. 

275 Conforme       divisão        de        comitês        e        grupos        de        trabalho        disponível        em: 
<http://www.mme.gov.br/web/guest/secretarias/petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/acoes-e- 
programas/programas/gas-para-crescer/subcomites-do-ct-gn>. Acesso em 24-01-2021. 

276 BRASIL. Ministério de Minas e Energia – MME. Comitê Técnico para o Desenvolvimento da Indústria do 
Gás Natural – CT-GN. Subcomitê SC3: Distribuição. 1º Relatório. Abril de 2017, p. 13. Disponível em: 
<http://www.mme.gov.br/documents/36216/458640/SC3_Relat%C3%B3rio_Distribui%C3%A7%C3%A3o_ 
vFinal.pdf/19d1559a-9e79-9e83-65b7-7a277ee806f5>. Acesso em 24-01-2021. 

277 BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang. Escritos sobre derechos fundamentales. Baden-Baden: Nomos 
Verlagsgesellschaft, 1993. Apud: Ministério de Minas e Energia – MME. Comitê Técnico para o 
Desenvolvimento da Indústria do Gás Natural – CT-GN. Subcomitê SC3: Distribuição. 1º Relatório. Abril de 
2017, p. 13. Disponível em 
http://www.mme.gov.br/documents/36216/458640/SC3_Relat%C3%B3rio_Distribui%C3%A7%C3%A3o_v 
Final.pdf/19d1559a-9e79-9e83-65b7-7a277ee806f5. 
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Nesta análise, o relatório citou manifestações no âmbito da Assembleia Nacional 

Constituinte (já citada neste trabalho). Nas referidas manifestações, dos deputados Divaldo 

Suruagy e Bernardo Cabral, destacou-se que ambos os deputados se referiram à distribuição 

como ocorrendo no âmbito urbano, por meio da canalização para edifícios e residências278. 

Ademais, foi ressaltado no relatório que mesmo que a comercialização esteja incluída no artigo 

25, §2º, como deste artigo trata de serviços públicos, esta atividade de comercialização só 

poderia ser exercida pela distribuidora no âmbito e sob o regime de serviço público 279 . 

Consequentemente, a comercialização no âmbito do mercado livre de gás não estaria incluída 

no monopólio do distribuidor local. 

Ademais, dentre os argumentos suscitados nas discussões do SC3 contrários à inclusão 

da comercialização na esfera de competência dos Estados, um que merece ser destacado é 

referente à diferença entre a movimentação e a comercialização do gás natural no que tange à 

classificação destas atividades como monopólios naturais 280 . Isto porque, enquanto a 

movimentação por meio de dutos apresenta todas as características de um monopólio natural, 

por ser uma indústria de rede, com custos iniciais afundados e maiores ganhos de escala quando 

a produção é alocada à um único agente econômico281, a comercialização do gás não apresenta 

tais características, sendo uma atividade que inerentemente deve ser mais aberta à concorrência. 

Visto isso, a criação de um espaço de exclusividade para o concessionário de 

distribuição estadual, impedindo a entrada de novos agentes neste mercado, traz maior 

eficiência a este concessionário, pois a movimentação de gás natural por dutos trata-se de 

exemplo claro de monopólio natural 282. Entretanto, esta situação de exclusividade não se 

justifica no caso da comercialização, pois tal atividade não compartilha das mesmas 

características da movimentação por dutos (indústria de rede com alto custo de implementação, 

configurando monopólio natural), de modo que a falta de concorrência na atividade de 

comercialização só traria prejuízos e ineficiências a esta. 

 
 
 
 

278 BRASIL. Ministério de Minas e Energia – MME. Comitê Técnico para o Desenvolvimento da Indústria do 
Gás Natural – CT-GN. Subcomitê SC3: Distribuição. 1º Relatório. Abril de 2017, p. 16. Disponível em 
http://www.mme.gov.br/documents/36216/458640/SC3_Relat%C3%B3rio_Distribui%C3%A7%C3%A3o_v 
Final.pdf/19d1559a-9e79-9e83-65b7-7a277ee806f5 

279 Id. 
280 Ibid., p. 12. 
281 Conforme caracterização de monopólio presente em: SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro. Regulação e 

concorrência nos setores de infraestrutura: análise do caso brasileiro à luz da jurisprudência do CADE. Tese 
de doutorado apresentada à Faculdade de Direito da USP, 2012, p. 269. 

282 Ibid., p. 57. 
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Como resultado, o relatório apontou entendimento no qual a expressão “serviços locais 

de gás canalizado” seria restrita à distribuição em áreas urbanas e seu aspecto de 

comercialização somente poderia ocorrer dentro do conceito de serviço público283. Além disso, 

foi novamente ressaltada a necessidade de lei federal para a regulamentação deste dispositivo 

constitucional, conforme sugerido por alguns dos comentários da consulta pública284. 

2.2.4.2 – Novo Projeto de Lei do Gás 
 

Adicionalmente às discussões no âmbito do Programa Gás Para Crescer, foi apresentado 

em 2013, pelo Deputado Antônio Carlos Thame (PSDB – SP), um novo projeto de lei para 

alteração do marco legal do setor de gás natural (PL 6407/2013). 

Este projeto foi fortemente influenciado pelas discussões travadas durante o Programa 

Gás Para Crescer285, incluindo diversas sugestões feitas pelo programa, como a alteração da 

estrutura tarifária vigente, fim do regime de concessões para a operação de gasodutos de 

transporte, desverticalização dos agentes do setor, dentre outras. 

Durante as discussões do novo marco legal na câmara dos deputados, foram feitas 

algumas propostas relacionadas com o compartilhamento de competências entre União e 

Estados, seja no sentido de reforçar a competência dos Estados ou de conferir maior autonomia 

à União. 

Dentre estas, destaca-se emenda proposta pelo Deputado Renato Molling (de nº 9/2013) 

com o objetivo de inserir novo artigo na lei dispondo que a prorrogação de atuais e novas 

concessões de distribuição de gás canalizado seriam feitas: “ sem exclusividade de fornecimento 

de gás natural a usuários finais que podem optar por contratar seu suprimento, no todo ou em 

parte, com produtor ou comercializador de gás natural”286. O mesmo artigo continha parágrafo 

 
283 Este entendimento se mostrou um pouco confuso, já que aparenta ter sido adotada uma concepção material de 

serviço público, segundo a qual a atividade de distribuição seria restrita à um fornecimento de caráter essencial 
e relevante interesse público. Entretanto, apesar desta ser uma concepção possível de serviço público, ela não 
é a única. Portanto, sem que se adentre muito profundamente no assunto, caso adote-se uma concepção formal 
ou legalista de serviço público, seria complexo e/ou altamente ineficiente buscar delimitar a atividade de 
distribuição com base nesta ser, ou não, um serviço público. 

284 Ibid., p. 17. 
285 Cabe observar que, apesar do PL 6407/2013 ter sido proposto alguns anos antes de iniciado o Programa Gás 

Para Crescer, seu escopo original era muito mais restrito, limitado a certas alterações na regulação da atividade 
de transporte de gás. Este escopo original acabou sofrendo diversas modificações e ampliações ao longo dos 
anos, a maioria das quais decorreu das discussões no âmbito do Programa Gás Para Crescer. Também deve ser 
mencionado que o Gás Para Crescer deu origem a um outro projeto de lei para alteração do marco legal do 
setor (PL 6.102/2016), o qual acabou sendo apensado ao PL 6407/2013. 

286 BRASIL. Câmara dos Deputados – Deputado Renato Molling. Projeto de Lei nº 6.407/2013. Proposta de 
Emenda EMC 09/2013. Comissão de Minas e Energia. Novembro de 2013. Disponível em: < 
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que garantia aos supridores e usuários livres de gás natural o uso da rede de distribuição, 

mediante “ressarcimento do custo de transporte envolvido”. 

De acordo com a justificativa desta emenda, a competência dos Estados sobre os 

serviços locais de gás canalizado, disposta no artigo 25, §2º da Constituição, não implica na 

exclusividade para a comercialização deste. Ademais, foi arguido que a exclusividade das 

concessionárias estaduais sobre a atividade de comercialização, impedindo a criação de um 

mercado livre, seria um fator impeditivo ao crescimento da indústria, devendo ser retirada do 

ordenamento jurídico nacional. 

Ainda sobre a separação entre as atividades de comercialização e movimentação, a 

Emenda ao Substitutivo nº 29287, de autoria do Deputado Cel. Crisostomo, buscava a separação 

destas atividades, com a possibilidade de construção de dutos dedicados, ou seja, dutos que não 

fazem parte da rede de distribuição e atendem a apenas um agente, possam ser construídos pelo 

agente interessado. Ademais, a emenda em questão também propunha a delegação, para a ANP 

da competência para “elaborar normas de referência nacionais sobre os critérios para o cálculo 

das tarifas de operação e manutenção das instalações de gás natural, que servirão como 

balizadores das melhores práticas para os normativos dos diferentes reguladores de gás natural 

do País”. De acordo com as justificativas apresentadas, a emenda em questão buscava conferir 

maior eficiência econômica ao setor, evitando a captura dos reguladores estaduais. 

Emenda similar foi apresentada pelo Deputado Fábio Garcia288, a qual criava definição 

específica para os supracitados dutos dedicados (utilizando o termo “Instalação Dedicada”) e 

dispondo que, apesar da operação e manutenção destas instalações caber ao concessionário 

estadual de distribuição, as tarifas aplicáveis a estas deveriam seguir metodologia de cálculo 

elaborada pela ANP. O Deputado Fábio Garcia também foi autor de outra emenda289, que 

 
 
 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1178725&filename=EMC+9/2013 
+CME+%3D%3E+PL+6407/2013>. 

287 BRASIL. Câmara dos Deputados – Deputado Cel. Chrisóstomo. Projeto de Lei nº 6.407/2013. Proposta de 
Emenda ao Substitutivo ESB 29. Outubro de 2019. Disponível em: < 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1815517&filename=ESB+29+CM 
E+%3D%3E+SBT+4+CME+%3D%3E+PL+6407/2013>. 

288   BRASIL. Câmara dos Deputados – Deputado Fabio Garcia. Projeto de Lei nº 6.407/2013. Proposta de Emenda 
ao Substitutivo ESB 17. Novembro de 2017. Disponível em: < 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1627328&filename=ESB+17+CM 
E+%3D%3E+SBT+1+CME+%3D%3E+PL+6407/2013 >. 

289   BRASIL. Câmara dos Deputados – Deputado Fabio Garcia. Projeto de Lei nº 6.407/2013. Proposta de Emenda 
ao Substitutivo ESB 16. Novembro de 2017. Disponível em: < 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1627327&filename=ESB+16+CM 
E+%3D%3E+SBT+1+CME+%3D%3E+PL+6407/2013>. 
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possuía como objetivo alterar a definição de serviço local de gás canalizado, de modo a 

restringi-lo à movimentação de gás, excluindo a comercialização da definição. 

Outras emendas com o objetivo de trazer maior abertura ao mercado de gás natural 

foram propostas pelo Deputado Paulo Ganine. Dentre estas, destaca-se a Emenda ao 

Substitutivo nº 4290, que propunha alterar a definição de consumidor livre presente na lei, de 

modo que esta figura fosse classificada nos termos da regulação da ANP e não da legislação 

estadual. A justificativa para esta emenda foi a necessidade de “empoderar o consumidor e 

ampliar a concorrência”, evitando a necessidade de regulação da figura do consumidor livre 

em cada Estado da Federação e no Distrito Federal. 

No sentido contrário, outras emendas foram apresentadas pelo Deputado Hugo Leal, 

propondo alterações nos conceitos utilizados pela lei, para assegurar que não ocorreria um by- 

pass da competência da distribuidora e para reforçar a exclusividade da competência dos 

Estados para regular a entrega de gás ao usuário final. Estas emendas (de nº 3 e 4 de 2019291 

292) contém redações similares, como o uso do termo “usuário” ao invés de “consumidor” na 

definição de consumidor livre, de modo a distinguir este da figura do consumidor presente na 

legislação consumerista, além de retirar o trecho “nos termos da regulação da ANP” das 

definições de AI e AP. Quanto a esta última modificação, foi justificado na emenda que o trecho 

em questão abriria espaço para que a ANP ampliasse as hipóteses de enquadramento no 

mercado livre e que “não se pode delegar para a ANP regular posteriormente uma definição 

tão relevante e crítica para a Indústria do Gás Natural, que pode impactar significativamente 

o mercado”. Cabe observar que a justificativa em questão destoa fortemente do ordenamento 

jurídico nacional e das melhores práticas em regulação, já que, como regulador especializado 

do setor de petróleo e gás natural, seria a ANP justamente a entidade mais adequada para regular 

este tipo de definição. 

 
 

290 BRASIL. Câmara dos Deputados – Deputado Paulo Ganine. Projeto de Lei nº 6.407/2013. Proposta de Emenda 
ao Substitutivo ESB 04. Outubro de 2019. Disponível em: < 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1814329&filename=ESB+4+CM 
E+%3D%3E+SBT+4+CME+%3D%3E+PL+6407/2013>. 

291 BRASIL. Câmara dos Deputados – Deputado Hugo Leal. Projeto de Lei nº 6.407/2013. Proposta de Emenda 
EMC 03/2019. Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços. Setembro de 2019. 
Disponível em: < 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1836030&filename=EMC+3/2019 
+CDEICS+%3D%3E+PL+6407/2013>. 

292 BRASIL. Câmara dos Deputados – Deputado Hugo Leal. Projeto de Lei nº 6.407/2013. Proposta de Emenda 
EMC 04/2019. Setembro de 2019. Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços. 
Disponível em: < 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1836031&filename=EMC+4/2019 
+CDEICS+%3D%3E+PL+6407/2013>. 
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Novas emendas foram apresentadas durante a votação do projeto de lei pela Câmara dos 

Deputados, em 1º de setembro de 2020293. Dentre estas emendas, destaca-se a Emenda de 

Plenário nº 06, proposta pelo Deputado Christino Áureo (PP/RJ), que tornava mais flexível a 

classificação como CL, não importando, para tanto, o volume negociado, assim como as 

Emendas de Plenário de nº 05, 07, 08 e 09, do Deputado Felício Laterça (PSL/RJ), que 

estabeleciam que gasodutos de transporte poderiam entregar gás diretamente a CLs, retirava 

expressamente a comercialização do conceito de distribuição, flexibilizavam classificação 

como CL, e permitia a construção de ramais dedicados pelos CLs (isto é, que não precisavam 

ser operados pelo distribuidor local, por atenderem exclusivamente ao consumidor livre). 

Entretanto, apesar da existência de múltiplas tentativas de alteração do texto do projeto 

de lei com o intuito de conferir maior precisão à delimitação de competências (principalmente 

no sentido de excluir a comercialização do conceito de distribuição), nenhuma das redações 

propostas nas emendas supracitadas foi incorporada ao substitutivo final aprovado pela Câmara 

dos Deputados. 

De fato, o texto final aprovado pela Câmara não contou com disposições muito 

relevantes no sentido de delimitar mais precisamente a separação de competências entre União 

e Estados, sendo, inclusive, mais genérico do que o texto da legislação anterior. Esta dificuldade 

de aprovação de alterações legais com o objetivo de esclarecer o limite de competências do 

setor, verificada em ambos os projetos de criação/alteração do marco legal do setor de gás, 

conforme mencionado anteriormente, provavelmente tem origem na dificuldade de atingimento 

de um consenso entre os diversos interesses envolvidos nas discussões. Esse fator pode apontar 

para uma melhor adequação de soluções no campo das agências regulatórias e das políticas 

públicas para resolver as ineficiências verificadas no setor em comparação com a tentativa de 

resolução destas ineficiências por mecanismos legislativos. 

Entretanto, algumas disposições específicas do novo marco legal (conforme dispositivo 

aprovado pela Câmara dos Deputados) são relevantes para a discussão sobre a separação de 

competências do setor, por criarem definições e mecanismos que, certamente, criarão desafios 

para a atuação dos reguladores em nível federal e estadual. 

 
 
 
 

293 Destacadas no parecer proferido pelo relator do projeto, disponível em: < 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=FCB2AEED849BDE677C9DA 
B3FD251FA84.proposicoesWebExterno1?codteor=1927305&filename=Parecer-CCJC-01-09-2020>.     Acesso 
em 24-01-2021. 
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A primeira destas disposições é referente à criação de um novo conceito para o termo 

“distribuição de gás canalizado”, por meio do artigo 3º, inciso XVII do substitutivo final 

adotado pela Câmara dos Deputados, segundo o qual a distribuição de gás corresponde à: 

“prestação dos serviços locais de gás canalizado consoante o disposto no § 2º do art. 25 da 

Constituição Federal”. Apesar de não trazer inovação ao conceito utilizado na constituição, 

esta nova definição não mais inclui, expressamente, a comercialização de gás, diferenciando- 

se, portanto, do conceito já citado presente na Lei do Petróleo. Entretanto, apesar de versões de 

substitutivos anteriores e dos pareceres ligados a estas excluírem expressamente a 

comercialização do conceito de distribuição294, a redação atual do PL não indica posição sobre 

este ponto, mantendo a mesma redação presente na Constituição. 

Outra disposição é referente à classificação de gasodutos de transporte (o que, 

consequentemente, afeta a definição da própria atividade de transporte). A redação do novo 

marco legal (artigo 3º XXVI), ao invés de definir os gasodutos de transporte como os que 

possuem início e término em determinadas instalações, como feito na legislação atual, adota 

texto mais amplo, dispondo que os gasodutos de transporte serão aqueles destinados “à 

movimentação de gás natural ou à conexão de fontes de suprimento, conforme os critérios 

estabelecidos nesta Lei”. Ademais, a redação do novo marco legal, de modo a impedir a criação 

de um limbo em que determinado gasoduto não possa se encaixar nos critérios fechados da lei, 

determina que a classificação destes será feita “nos termos da regulação da ANP”. Esta 

classificação pela ANP, todavia, deverá se basear nos critérios definidos na lei, presentes no 

artigo 7º do substitutivo atual do projeto de lei, transcrito abaixo: 

“Art. 7º Será considerado gasoduto de transporte aquele que atenda a, pelo 
menos, um dos seguintes critérios: 
I – gasoduto com origem ou destino nas áreas de fronteira do território 
nacional, destinado à movimentação de gás para importação ou exportação; 
II – gasoduto interestadual destinado à movimentação de gás natural; 
III – gasoduto com origem ou destino em terminais de GNL e ligado a outro 
gasoduto de transporte de gás natural; 
IV – gasoduto com origem em instalações de tratamento ou processamento de 
gás natural e ligado a outro gasoduto de transporte de gás natural; 
V – gasoduto que venha a interligar um gasoduto de transporte ou instalação 
de estocagem subterrânea a outro gasoduto de transporte; e 
VI – gasoduto destinado à movimentação de gás natural, cujas características 
técnicas de diâmetro, pressão e extensão superem limites estabelecidos em 
regulação da ANP.” 

 
 
 
 

294 Como, por exemplo, está disposto na exposição de motivos do primeiro substitutivo e na definição de 
“distribuição de gás canalizado” presente neste. 
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Dentre os critérios presentes no artigo transcrito acima, atenção especial deve ser dada 

ao listado no inciso VI. Este critério, embora não esteja positivado em lei até o momento, já foi 

apontado por agentes interessados em diversos casos concretos e fóruns de discussão como 

relevante para a classificação destes gasodutos. Ademais, este critério outorga maior 

flexibilidade à ANP para que esta classifique gasodutos de transporte de acordo com critérios 

técnicos de sua autoria. Entretanto, este critério também possui potencial relevante para criar 

conflitos entre a regulamentação infralegal da ANP e leis estaduais ou regulamentações 

infralegais de reguladores estaduais. 

O projeto de lei foi votado pelo Senado Federal em dezembro de 2020, sob o número 

4476 de 2020. Durante o processo de análise e votação do PL, novas emendas foram propostas 

pelos senadores, dentre as quais destaca-se a emenda de nº 12295, de autoria do Senador Rogério 

Carvalho (PT-SE), a qual inseriu a redação “ressalvado o disposto no §2º do art. 25 da 

Constituição Federal” em diversos artigos do texto legal, além de retirar o inciso VI do artigo 

7º, que dispunha que a ANP poderia se valer das características físicas do gasoduto para a sua 

classificação. Esta emenda foi acatada em parte pelo Senado, sendo, entretanto, mantido o 

inciso VI do artigo 7º, com a inclusão da redação “excetuados os gasodutos de distribuição 

localizados em um mesmo Estado” ao seu fim, conforme parecer apresentado pelo relator. 

Esta alteração no artigo 7º do projeto de lei, na prática, cria ainda mais incerteza na 

regulação do setor, já que a exceção ao poder de classificação pela ANP tem como base outro 

termo indefinido (gasoduto de distribuição), principalmente ao se considerar que tal gasoduto 

pode ser considerado de distribuição pelo regulador estadual e, ao mesmo tempo, ser 

classificado como de transporte pela ANP, tornando incerta a aplicação deste artigo. 

Também chama atenção o fato desta emenda ter sido proposta por representante do 

Estado de Sergipe, Estado este que possui uma das regras mais evidentes para by-pass físico do 

distribuidor local (o que será observado na análise de casos concretos). 

Por fim, o projeto de lei retornou à Câmara dos Deputados, sua instância originária, que 

poderá aprovar ou rejeitar as alterações feitas pelo Senado previamente ao seu envio para o 

Presidente da República. 

Portanto, no marco legal que está atualmente sendo desenhado pelo Congresso 

Nacional, os desafios quanto à repartição de competências entre entes da federação acabam 
 

295 BRASIL. Senado Federal – Senador Rogério Carvalho. Projeto de Lei nº 4.476/2020. Emenda de Plenário nº 
12. Disponível em: < https://legis.senado.leg.br/sdleg- 
getter/documento?dm=8912075&ts=1608048196356&disposition=inline>. 
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sendo relegados aos reguladores infralegais, os quais, conforme citado na introdução deste 

trabalho, necessitaram de técnicas e instrumentos específicos para manejar este 

compartilhamento do espaço regulado, mantendo o equilíbrio entre os diferentes interesses 

presentes no setor. 

 
2.2.4.3 – Novo Mercado de Gás 

 

Em continuidade, e em vista das pendências de melhoria no setor mesmo após o 

programa Gás Para Crescer, em 2019, o governo federal lançou um novo programa para 

aprimoramento do setor, chamado de Novo Mercado de Gás. Este novo programa tem como 

plano de fundo a busca por um “choque de energia barata” pelo governo federal, o qual seria 

impulsionado por investimentos e aumento da competitividade na área de gás natural296. 

O Novo Mercado de Gás conta com pilares e premissas bastante similares às propostas 

pelo Gás Para Crescer, citando-se expressamente a promoção da concorrência, a harmonização 

entre regulação federal e estadual, a integração do setor de gás com os setores elétrico e 

industrial e a remoção de barreiras tributárias. Especificamente no campo da harmonização da 

regulação estadual (entre Estados e com a regulação federal), também de modo similar ao Gás 

Para Crescer, foi proposto no Novo Mercado de Gás a transparência na metodologia de cálculo 

tarifário, separação entre as atividades de comercialização e serviços de rede (ou seja, da 

operação dos gasodutos para a entrega do gás aos consumidores finais), definição de princípios 

para a regulação do CL, AP e AI e a estruturação da tarifa proporcional à utilização dos serviços 

de distribuição, por segmentos de usuários297. 

Entretanto, ponto recomendado pelo Novo Mercado de Gás, não previamente 

mencionado no Gás Para Crescer, foi a recomendação de privatizações das concessionárias 

locais de gás canalizado (muitas ainda controladas pelo próprio Estado concedente), de modo 

a estimular a competitividade no setor298. 

Do mesmo modo, concomitantemente com o Novo Mercado de Gás, foram propostas 

medidas de incentivos fiscais para os Estados em contrapartida às melhorias na regulação 

estadual de distribuição de gás. Dentre estas medidas, destaca-se o projeto de lei complementar 

nº 149/2019299, que estabelece o Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal (PEF), conhecido 
 

296 https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2019/10/10/em-1-ano-e-meio-preco-da-energia-deve- 
cair-de-30-a-40-diz-guedes.htm 

297 http://www.cade.gov.br/noticias/cade-participa-de-lancamento-do-programa-201cnovo-mercado-de- 
gas201d/novo-mercado-de-gas.pdf 

298 Id. 
299      https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2190623 
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popularmente sob o nome de Plano Mansueto (em referência ao ex-Secretário do Tesouro 

Nacional, Mansueto Almeida). 

O projeto discutido referente ao PEF pretende estabelecer um conjunto de metas entre a 

União, o Distrito Federal, os Estados e Municípios com o objetivo de promoção do equilíbrio 

fiscal destes entes. Este plano permite que os Estados e Municípios envolvidos possam 

contratar, em condições mais simples e favoráveis, concessões de garantias e operações de 

crédito com a União. Entretanto, para que Estados e Municípios possam aderir ao plano, faz-se 

necessário o cumprimento de metas pré-estabelecidas no PL 149/2019, o que inclui, para os 

Estados, a adoção de boas práticas regulatórias na prestação dos serviços de gás canalizado e a 

privatização de distribuidoras300. 

Feita a comparação entre as disposições do Gás Para Crescer e do Novo Mercado de 

Gás sobre a questão da harmonização regulatória entre a regulação estadual e federal, pode-se 

perceber que no Gás Para Crescer foram mais aprofundadas as discussões a respeito da divisão 

de competências em si, assim como sobre a interpretação do artigo 25, § 2º da Constituição, 

origem desta controvérsia. 

Entretanto, o Novo Mercado de Gás e os instrumentos conexos a este (como o Plano 

Mansueto) inovam ao propor novos mecanismos para a concretização dos objetivos de abertura 

do mercado e aprimoramento da regulação estadual, como a privatização das distribuidoras e o 

uso de incentivos fiscais para forçar uma melhoria regulatória nos Estados. 

Neste contexto, recentemente, como resultado das discussões travadas no âmbito do 

Novo Mercado do Gás, principalmente referentes ao objetivo de harmonização entre a 

regulação federal e a estadual, a ANP iniciou processo de consulta pública (nº 12/2020) para 

discutir a elaboração e implementação de um manual de boas práticas regulatórias para a 

indústria do gás natural (daqui em diante: “Manual de Boas Práticas”)301. 

De acordo com a Nota Técnica nº 11/2020/SIM/ANP-RJ, que instruiu o processo de 

consulta pública, o Manual de Boas Práticas tem como objetivo incentivar os Estados a 

adotarem medidas regulatórias que reflitam boas práticas recomendadas pela ANP, incluindo: 

(a) princípios regulatórios para aos CLs, APs e AIs; (b) transparência no teor dos contratos de 

compra e venda de gás para atendimento do mercado cativo; (c) transparência na aquisição de 

gás e pelas distribuidoras locais; (d) transparência na metodologia de cálculo tarifário das 
 

300 Conforme disposto na Seção II da atual redação do PL, ainda pendente de aprovação pelo Senado Federal. 
301 Conforme minuta preliminar disponível em: < http://www.anp.gov.br/consultas-audiencias- 

publicas/concluidas/5944-consulta-publica-n-12-2020>. 



123  

concessões de distribuição e adoção de metodologia que incentive a operação eficiente das 

redes; (e) efetiva separação entre as atividades de comercialização e prestação de serviços; e (f) 

adoção de estrutura tarifária proporcional à utilização dos serviços de distribuição, por 

segmento de usuários302. 

Este Manual de Boas Práticas possui três seções principais: uma com princípios 

regulatórios gerais, como a adoção de análise de impacto regulatório, transparência e 

independência na atuação de agências reguladoras, dentre outros; outra com princípios 

específicos do setor de gás natural, com as melhores práticas para diferentes etapas da cadeia 

do gás, com base na experiência internacional; e, finalmente, uma sessão com orientações para 

a implementação destes princípios pelos reguladores estaduais, incluindo medidas a serem 

tomadas que refletem os objetivos propostos e níveis de prioridade de cada medida. 

Entretanto, cabe ressaltar que, conforme dito pela redação e título do próprio manual, 

sua implementação pelos reguladores estaduais é opcional. Logo, por mais que o Manual de 

Boas Práticas busque melhorias de interesse geral na regulação do setor e pareça um 

instrumento eficiente para a sua regulação, a princípio, a vinculação legal frágil deste manual 

pode atrapalhar, ou até impedir, sua eficácia. 

Portanto, não obstante os avanços nas discussões sobre a repartição de competências no 

setor de gás entre União e Estados, assim como a proposição de diversos mecanismos que 

possam resolver este conflito e aperfeiçoar o arcabouço regulatório estadual (e.g.: 

estabelecimento de diretrizes gerais pela ANP, mecanismos de discussão e cooperação entre os 

entes, incentivos fiscais, dentre outros), com exceção dos casos ressaltados acima, poucas 

mudanças expressivas foram implementadas até o momento. 

Possíveis razões para estas dificuldades em aperfeiçoar o setor, enfrentadas pelo Novo 

Mercado de Gás e pelo Gás para Crescer, incluem a preocupação de Estados e concessionários 

locais com o impacto econômico que pode resultar de uma abertura do mercado de gás com 

relação à entrega ao consumidor final, principalmente no que tange à política de subsídios 

cruzados na distribuição de gás natural, à diversidade de possíveis interpretações do disposto 

na Constituição Federal sobre a repartição de competências do setor e à ampla diversidade de 

agentes envolvidos nas discussões, o que dificulta o atingimento de um consenso. 

 
 

302 BRASIL. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP. Nota Técnica nº 
11/2020/SIM/ANP-RJ. Breves Fundamentos da Minuta do Manual Opcional de Boas Práticas Regulatórias 
para os Serviços Locais de Gás Canalizado. Disponível em < 
http://www.anp.gov.br/arquivos/cap/2020/cap12/cp12-minuta-manual-boas-praticas-regulatorias.pdf > 
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De modo a entender melhor as dificuldades e preocupações advindas do 

compartilhamento de competências no setor de gás que se manifestam em situações concretas, 

o próximo capítulo desta dissertação fará uma análise de diferentes casos concretos em que este 

compartilhamento foi discutido em âmbito judicial ou administrativo. Com isso, espera-se 

identificar as principais questões e dificuldades práticas que devem ser previstas em um 

possível modelo de coordenação para o setor, assim como os resultados que diferentes tentativas 

de correção de problemas advindos do compartilhamento de competências no setor 

apresentaram, para que seja possível medir a eficiências destas tentativas. 
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3. ESTUDO DE CASOS 
 

 
A partir da análise da base legal do setor de gás natural, foi possível identificar as 

dificuldades impostas ao setor pela repartição de competências feitas pela Constituição Federal. 

Entretanto, para que se possa atingir uma compreensão maior de como essas dificuldades 

efetivamente afetam investimentos e grandes projetos de infraestrutura no setor, assim como os 

argumentos dos dois lados da discussão quanto à necessidade, ou não, de se preservar a 

titularidade absoluta dos Estados para regular a entrega de gás natural aos consumidores finais 

deste insumo, faz-se necessária uma análise mais aprofundada de como estas discussões afetam 

arranjos específicos de fornecimento de gás natural no setor. 

Visto isso, o presente capítulo fará uma análise de casos concretos nos quais foi 

discutido o compartilhamento de competências no setor de gás natural entre União Federal e 

Estados, assim como a implementação de um mercado livre de gás, com base nos critérios de 

seleção expostos na introdução deste trabalho. 

Ademais, cabe ressaltar que a análise de casos feita neste capítulo será focada: (i) no 

histórico e características específicas do caso que geraram o conflito entre competências; (ii) 

nos principais argumentos de mérito suscitados pelas partes envolvidas, especificamente 

referentes ao conflito de competências entre regulador estadual e federal no setor de gás; e (iii) 

nas decisões judiciais e administrativas proferidas pelas autoridades competentes, 

especificamente os argumentos considerados pelo órgão decisor acerca da matéria citada no 

item anterior. Portanto, esta análise não tem o propósito de descrever a fundo cada etapa 

processual envolvida nos casos estudados ou outros pontos que possam ter sido discutidos 

nestes, mas que não tenham relação ao problema de pesquisa aqui analisado (e.g.: legitimidade 

processual das partes, competência do juízo e outras questões de cunho processual). 

Este estudo de casos será focado no problema de repartição de competências 

regulatórias exclusivamente referentes à autorização ou permissão para realização da atividade 

econômica, regulação tarifária e fiscalização da operação das instalações (dentre outros pontos 

que porventura sejam regulados pela ANP ou pela agência reguladora estadual do serviço de 

distribuição). Neste sentido, não serão discutidos aspectos de outras matérias envolvidos nos 

casos, como questões tributárias e concorrenciais (estas a cargo do CADE), mesmo que possam 

envolver algum grau de conflito de competências e/ou compartilhamento do espaço regulado. 
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Após a análise de cada caso, será feita uma análise transversal destes, buscando-se 

identificar uma possível origem, padrão e essência comuns às discussões e decisões das 

autoridades públicas. 

 
 

3.1 Caso Gemini 

 
3.1.1 – Contexto e Histórico do caso 

 

Dentre os casos encontrados, o mais antigo (e, provavelmente, mais relevante, devido 

ao estágio mais avançado das discussões), é relacionado a projeto da Petrobras para o 

escoamento de gás natural e sua comercialização em estado liquefeito, por caminhões tanque. 

Este projeto, apelidado como Projeto Gemini pela própria Petrobras, consistia no 

fornecimento, pela Petrobras, de gás natural em estado gasoso, que seria transportado pelo 

gasoduto Brasil Bolívia (“Gasbol”), este operado pela Transportadora Brasileira Gasoduto 

Bolívia Brasil S.A. (“TGB”), até planta de liquefação operada pela White Martins Gases 

Industriais Ltda. (White Martins), localizada na cidade de Paulínia, no estado de São Paulo. 

Após processo de liquefação, o gás seria comercializado por meio de caminhões pela GNL 

Gemini Comercialização e Logística de Gás Ltda. (GNL Gemini), sociedade limitada cujo 

capital social é detido pela Petrobras S.A. - Gaspetro e pela White Martins303. 

Ocorre que, ao se transportar o gás até a planta de liquefação da White Martins por 

meio do ramal do Gasbol (um gasoduto de transporte), estar-se-ia, possivelmente, violando o 

monopólio da distribuidora estadual local, pois a movimentação de gás neste percurso 

específico seria um “serviço local de gás canalizado” e, portanto, sujeito à regulação estadual, 

que não permitia que ele fosse realizado por qualquer agente além da concessionária local de 

distribuição de gás, conforme disposto no artigo 122 da Constituição do Estado de São Paulo304. 

 
 
 
 
 
 
 
 

303 Também foi firmado instrumento de consórcio entre a Petrobras, White Martins e GNL Gemini, para regular 
as interações entre estas no Projeto. 

304 “Artigo 122 - Os serviços públicos, de natureza industrial ou domiciliar, serão prestados aos usuários por 
métodos que visem à melhor qualidade e maior eficiência e à modicidade das tarifas. 
Parágrafo único - Cabe ao Estado explorar diretamente, ou mediante concessão, na forma da lei, os serviços 
de gás canalizado em seu território, incluído o fornecimento direto a partir de gasodutos de transporte, de 
maneira a atender às necessidades dos setores industrial, domiciliar, comercial, automotivo e outros.” 
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Além da restrição prevista na Constituição do Estado, a Comissão de Serviços Públicos 

de Energia (“CSPE”), agência reguladora estadual do setor305, editou portaria de nº 397 de 12 

de dezembro de 2005, determinando, em seu artigo 3º, que: 

“Artigo 3° - As Unidades Usuárias dos serviços de distribuição de gás 
canalizado para a finalidade de transformação de gás natural em GNL ou 
GNC deverão adquirir ou retirar o gás natural da concessionária local, nas 
condições estabelecidas nos regulamentos da CSPE. 

§ 1 ° - As tarifas aplicáveis ao Segmento de Usuários de atividades de 
transformação de gás natural em GNL deverão ser estabelecidas pela CSPE. 

§2° - As tarifas aplicáveis ao Segmento de Usuários de atividades de 
produção e comercialização de GNC são as estabelecidas para o Segmento 
de Usuários GNC.” 

Apesar da portaria supracitada, os membros do consórcio operador do Projeto Gemini 

formularam consulta à ANP quanto à legalidade da estrutura do projeto, questionando, em 

resumo, se: (i) as atividades de distribuição e comercialização de GNL seriam abrangidas pela 

competência regulatória da ANP; e (ii) se a aquisição do gás natural poderia ser realizada 

diretamente dos transportadores, independentemente de autorização dos Estados. 

Em resposta, a Procuradoria Geral da ANP concluiu, por meio do Parecer nº 006, de 

13 de julho de 2004, “que a atividade de fornecimento de gás natural à planejada planta de 

liquefação sujeite-se exclusivamente à regulação pelo poder federal, já que aos Estados cabe 

exclusivamente a disciplina e a exploração dos serviços locais de gás canalizado” além de 

concluir “pela inconstitucionalidade da Constituição Estadual, nesta parte, já que o transporte 

por meio de conduto é monopólio atribuído à União”306. Ressalta-se que, no referido parecer, 

a Procuradoria Geral da ANP ressaltou que a competência dos Estados, presente no artigo 25 

§2º da Constituição deveria estar restrita ao gás cujo fornecimento “seja resultado de serviço 

prestado pelo próprio Estado (ou concessionária). E, note-se, apenas em âmbito local”307. 

Ademais, também foi indicado pela ANP que, de acordo com a Portaria ANP 170, de 26 de 

novembro de 1998, as unidades de liquefação de gás natural e de regaseificação de GNL 

consideram-se instalações de transporte. Portanto, ao percorrer o curso entre o gasoduto da TBG 

e a planta de liquefação da White Martins, o gás estaria movimentando-se exclusivamente por 

meio de instalações de transporte. 

 
 
 

305 Posteriormente extinta, tendo suas competências assumidas pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia 
do Estado de São Paulo (ARSESP). 

306 BRASIL. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP. Nota Técnica 001/2005-SCM. 
17 de fevereiro de 2005, p. 4. 

307 Ibid., p. 5. 
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Além das questões jurídicas envolvidas no caso, as discussões do Projeto Gemini 

suscitaram polêmicas pela magnitude dos interesses envolvidos na viabilidade ou não do 

projeto. Por um lado, este projeto representava uma fonte de receitas relevante para a Petrobras 

e suas parceiras, que, além de demandar altos investimentos (comum em qualquer projeto de 

infraestrutura, principalmente no setor em questão), apresentavam uma alternativa para a 

monetização do gás natural, um desafio comum para as empresas do setor308. 

Cabe observar ainda que as tarifas cobradas pela distribuidora local apresentam custo 

relevante ao projeto, afetando sua viabilidade e atratividade. Neste sentido, observa-se que, 

segundo apontamento de Carla Maria Gonçalves, com bases em estudos comparativos sobre o 

setor, apesar dos preços da molécula de gás no mercado nacional não serem muito destoantes 

de preços do mercado internacional, os preços cobrados dos usuários finais do segmento 

industrial no Brasil são relevantemente mais altos do que, por exemplo, os do mercado 

Europeu309. Essa diferença, apesar de ter várias justificativas possíveis, como a maturidade 

relativamente baixa da indústria local, se deve principalmente à margem de distribuição 

praticada no Brasil, que é bem superior às margens de outros países observados310. 

Por outro lado, o possível by-pass da distribuidora local, faria com que esta deixasse 

de lucrar com os serviços prestados para a entrega de altos volumes de gás da Petrobras para a 

White Martins, o que representaria claro prejuízo para os seus negócios. Neste sentido, 

conforme será exposto na argumentação das partes, cabe observar que é altamente legítima e 

relevante a preocupação exposta pela distribuidora local e pelo próprio Estado de São Paulo 

quanto aos prejuízos que uma quebra do monopólio daquela poderia ter para a viabilização e 

universalização (com expansão da malha) do serviço de distribuição, pelos prejuízos que esta 

quebra traria para as políticas de subsídio cruzado. Entretanto, sem um entendimento preciso 

dos impactos que este “by-pass” teria para as políticas de subsídio cruzado, torna-se difícil 

avaliar se este argumento se sustenta ou se estar-se-ia apenas criando barreiras de entrada para 

possíveis concorrentes, prejudicando o desenvolvimento do setor e o próprio fornecimento de 

gás natural. 

 
 
 

 
308 https://cenariosgas.editorabrasilenergia.com.br/o-gas-natural-do-pre-sal-desafios-para-o-choque-de-energia- 

barata-que-nao-estao-na-mira-do-novo-mercado-de-gas/ 
309 GONÇALVES, Carla Maria de Oliveira Castro. A revisão do marco regulatório para o setor de gás natural e o 

by pass da rede de distribuição. 2019, p. 46 e 47. Disponível em < 
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace;/handle/10438/28876>. Acesso em: 2020-11-14. 

310 Ibid., p. 49. 



129  

3.1.2 – Argumentos das Partes 
 

De modo a evitar imbróglios trazidos por conflitos de competência, a Petrobras, TBG, 

White Martins e GNL Gemini, parceiras comerciais no projeto, ajuizaram a ação ordinária 

2005.61.00.029794-9, perante a Justiça Federal de São Paulo, “objetivando tutela jurisdicional 

declaratória e inibitória que impeça o Estado de São Paulo e a agência estadual CSPE de 

prestar e regular esse serviço de distribuição à White Martins”, argumentando que “o 

fornecimento de gás canalizado ao ‘projeto gemini’ seria mera ‘atividade de transporte’ de 

competência da União...”311. 

Em sua petição inicial a Petrobras, White Martins, Gemini e TBG alegaram que a 

CSPE estaria extrapolando sua competência, já que o Projeto Gemini não incluía os serviços 

locais de gás canalizado, apenas o transporte de gás natural e a produção e comercialização de 

GNL e GNC, os quais não são regulados pela CSPE312. As partes alegaram, neste sentido, que 

o gasoduto utilizado para a movimentação do gás natural do Gasbol até a planta de liquefação 

da White Martins seria um gasoduto de transporte, não de distribuição. 

Na supramencionada petição inicial, as partes autoras argumentaram que o manuseio 

do gás natural e do GNL faria parte da disciplina das fontes de energia e seu aproveitamento, 

estando, portanto, incluídas na competência da União para legislar sobre energia, disposta no 

artigo 22, IV da Constituição Federal313. Alegaram também que a competência do Estado e, 

consequentemente, da CSPE, estaria adstrita à operação da infra-estrutura de gás urbana (parte 

da rede de distribuição) no qual o gasoduto do projeto não deveria estar incluído. 

Outro ponto relevante levantado pelos autores é o argumento de que o gás natural, no 

âmbito deste projeto específico, não seria consumido pela White Martins, “mas apenas 

processado, passando do estado gasoso para o estado líquido”314. Consequentemente, a White 

Martins não era consumidora/usuária final do gás, apenas entidade intermediária que 

beneficiaria o produto, de modo a facilitar seu transporte, por meio de caminhões tanque, para 

seus verdadeiros usuários finais, que adquiririam o gás para próprio desfrute. 

 
 

311 BRASIL. Justiça Federal – Seção Judiciária de São Paulo – 11ª Vara Cível. Processo, nº 2005.61.00.029794- 
9. 09/01/2006, p. 1 – 15. 

312 Id. 
313 Ponto reforçado em parecer de autoria de Luiz Roberto Barroso (já citado neste trabalho), apresentado pelos 

autores, segundo o qual a competência legislativa em matéria de energia é exclusivamente da União. De acordo 
com o parecerista, a alocação dos serviços locais de gás canalizado aos Estados pode ser justificada pela 
interferência destes serviços na infra-estrutura urbana das cidades, o que denota interesse local do serviço. 

314 BRASIL. Justiça Federal – Seção Judiciária de São Paulo – 11ª Vara Cível. Processo, nº 2005.61.00.029794- 
9. 09/01/2006, p. 25. 
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Ainda neste sentido, os autores ressaltam que a propriedade do gás se manteria com a 

Petrobras da produção deste bem até a venda para seu consumo efetivo, o que ocorreria após a 

passagem pelo gasoduto do projeto. Portanto, o gás permaneceria com o mesmo agente, não 

sendo repassado para qualquer consumidor315. 

Ademais, os autores defendem que o gasoduto do projeto apresenta características que 

o aproximam de um gasoduto de transporte e não de distribuição, já que neste gasoduto o 

transporte de gás natural é feito “por condutos de maior diâmetro do que as tubulações locais 

para a distribuição canalizada” e que “o deslocamento de gás é feito em alta pressão – a qual 

é depois drasticamente reduzida na rede de distribuição canalizada”316. 

De modo a reforçar os pontos acima, os autores apresentaram parecer de autoria de 

Marçal Justen Filho, no qual o parecerista argumenta que 

“a atividade de transporte faz-se por meios e segundo parâmetros técnicos 
diversos da atividade de fornecimento de gás canalizado [...] o transporte 
envolve, basicamente, o deslocamento entre dois pontos. O fornecimento de 
gás significa a distribuição de gás em quantidades relativamente reduzidas, 
para uma pluralidade de destinatários, com condições fixadas em razão da 
demanda [...] o transporte se faz-se por condutos de maior diâmetro do que 
para a distribuição. Além disso, no transporte, o deslocamento de gás é feito 
em alta pressão”317. 

Também foi apresentado parecer de autoria de Luis Roberto Barroso318, segundo o 

qual, a diferenciação entre as atividades de distribuição e transporte “decorre do caráter local 

ou não da atividade”, aduzindo que “nesse ponto, é a rigor evidente que o duto ligando o 

gasoduto à planta de liquefação não integra a rede local de distribuição de gás canalizado 

estadual”. Ademais, assim como Marçal Justen Filho, Luis Roberto Barroso afirma que “a 

planta de liquefação não é, como se vê, consumidora de gás natural, mas transformadora desse 

produto em GNL, para que esse novo produto seja então distribuído aos consumidores em 

geral”. 

Ainda quanto ao parecer de Luis Roberto Barroso, cabe ressaltar a seguinte observação 

feita pelo autor, que reforça a necessidade de identificação do interesse envolvido para que se 

possa determinar o ente competente para a regulação de determinado assunto, in verbis: 

“Como se referiu acima, e a rigor consta do próprio texto do art. 25, § 2° da 
Constituição, a competência estadual em matéria de distribuição de gás 

 
315 Ibid., p. 28. 
316 Ibid., p. 25. 
317 Ibid., p. 29. 
318 Disponível nos autos do processo (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação Constitucional nº 4210. 

Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 23 de fevereiro de 2006, p. 423-451). 
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canalizado está relacionada com o interesse local do serviço. Ora, nos termos 
do art. 1° da Lei do Petróleo, a disseminação do uso do gás natural, inclusive 
onde não haja canalização, é um objetivo da política energética nacional, 
tanto para que se assegure o fornecimento energético de todo o país, como 
para que, na medida do possível, os combustíveis tradicionais sejam 
substituídos pelo gás natural, reconhecidamente menos poluente e mais 
barato. O "Projeto Gemini" está inserido no contexto desse objetivo e, 
portanto, em nada se relaciona com interesses locais de determinado Estado 
da Federação.”319 

Os autores também apresentaram um terceiro parecer sobre o assunto, subscrito por 

Carlos Ari Sundfeld320. Segundo o parecer de Sundfeld: “é federal a definição do que é serviço 

de transporte, e as normas estabeleceram que são clientes desse serviço tanto a concessionária 

estadual de serviços locais de distribuição de gás canalizado quanto unidades industriais de 

liquefação de gás natural”. Deste modo, ao definir que o gasoduto que liga o Gasbol à planta 

de liquefação (esta também considerada instalação de transporte pela ANP) como algo que não 

integra a atividade de transporte, a CSPE estaria violando a competência do regulador federal 

(ANP). 

Sundfeld ressalta que, caso tal classificação competisse ao Estado, ter-se-ia uma 

situação concorrencialmente esdrúxula, ao se permitir que um novo entrante no mercado fosse 

onerado por seu próprio competidor. Ainda neste sentido, o autor afirma ser falacioso “o 

argumento segundo o qual a criação de um mercado cativo de clientes industriais de grande 

porte seria condição sine qua non para a sobrevivência da distribuidora de gás canalizado”. 

Ressalta também que as imposições trazidas pela concessionária estadual e pela CSPE atuariam 

“como mecanismo de perpetuação do monopólio e consequente entrave ao incremento da 

concorrência”321. 

Ademais, Carlos Ari Sundfeld faz analogia do setor de gás com o setor de energia 

elétrica, ambos com características próximas e pertencentes ao mesmo macro-setor de energia. 

Segundo o autor, no mercado de energia elétrica: 

“fato que grandes consumidores constroem e usam linhas próprias de ligação 
entre suas instalações e redes de transmissão de energia elétrica, sem 
qualquer atuação intermediária das concessionárias de distribuição. Isto não 
somente é possível do ponto de vista técnico, como faz sentido sob o aspecto 
econômico. Não há qualquer critério lógico que obrigue o transmissor de 
energia a fornecê-la, única e exclusivamente, a um concessionário distribuído 

 
 
 

319 Id. 
320 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação Constitucional nº 4210. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 

23 de fevereiro de 2006, p. 453-482. 
321 Id. 
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[...] O acesso à rede da distribuidora, portanto, é um direito assegurado pela 
legislação aos consumidores; mas não é um dever”322. 

Outro paralelo, segundo Sundfeld, pode ser traçado com o setor de saneamento básico, 

na etapa de produção de água, no qual usuários tecnicamente capazes de serem supridos 

diretamente pela fonte produtora de água não precisam submeter-se à intermediação de 

distribuidores locais. 

Por fim, ainda com relação ao parecer de Carlos Ari Sundfeld, o autor cita argumento 

recorrente segundo o qual, para viabilizar a expansão da rede de distribuição, garantindo, 

portanto, a universalidade do serviço de distribuição, a concessionária local precisaria de um 

mercado cativo de consumidores de grande porte, caso contrário, sua atividade poderia ser 

inviável. Entretanto, segundo o autor, este argumento não deve prosperar, pois os mesmos 

fundamentos que lhe dão base podem ser utilizados para contestá-la. Ou seja, do mesmo modo, 

pode ser argumentado que as restrições impostas pela CSPE prejudicariam a sustentabilidade 

financeira da rede de transporte, que também cumpre papel fundamental e, consequentemente, 

precisa de determinado nível de demanda para manter-se sustentável323. 

Sobre o ponto acima, ainda cabe observar que, de fato, conforme informações 

prestadas pela própria Abegás no âmbito de audiência pública realizada na Comissão de Minas 

e Energia da Câmara dos Deputados, nos últimos 8 anos, enquanto a rede de distribuição de gás 

no país cresceu em torno de 79%, a rede de transporte registrou crescimento de apenas 1%324. 

Ou seja, apesar de existirem diversos fatores que possam justificar isso, a rede de transporte 

tem crescimento muito inferior se comparada à rede de distribuição, de modo que a regulação 

do setor deve considerar este desequilíbrio em sua atuação. 

Em tópico posterior da inicial, os autores também alegaram que a conduta da CSPE 

estaria ferindo princípios constitucionais que garantem a livre iniciativa e a separação 

constitucional de competências. Este argumento foi reforçado nos pareceres apresentados de 

autoria de Marçal Justen Filho e Luis Roberto Barroso. Inclusive, segundo o parecer de Barroso, 

as ações do próprio Estado de São Paulo estariam ofendendo estes princípios, ao violar 

expressamente a livre iniciativa, com a transformação de certas atividades em serviços públicos 

sem a devida previsão constitucional, retirando-as indevidamente da esfera da livre iniciativa. 

 
322 Ibid., p. 470 e 471. 
323 Ibid., p. 482. 
324 Audiência Pública realizada no dia 27/08/2019 na Comissão de Minas e Energia. PL 6407/13 – Lei do Gás. 

Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes- 
permanentes/cme/audienciaspublicas/2019/27-08-2019-lei-do-gas/5_%20ABEGAS%20- 
%20Marcelo%20Mendonca.pdf>. Acesso em 06-12-2020. 
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Ademais, os autores arguiram pela inconstitucionalidade do próprio artigo 122 da 

Constituição do Estado de São Paulo (no qual foi baseada a portaria da CSPE), ao defender que, 

ao incluir expressamente como competência do Estado de São Paulo o “fornecimento direto a 

partir de gasodutos de transporte”, a Constituição Estadual estaria ampliando indevidamente 

as competências delimitadas pela Constituição Federal, dispostas no artigo 25, §2º desta. Esta 

ampliação também foi considerada indevida de acordo com o parecer de Justen Filho, e outros 

pareceres subscritos por Carlos Ari Sundfeld e Luis Roberto Barroso, por não apresentar 

respaldo constitucional adequado325. Ainda neste mérito, segundo o parecer de Luis Roberto 

Barroso, o Estado de São Paulo, ao ampliar o sentido inicialmente previsto na Constituição 

Federal, estaria, na prática, retirando atividades econômicas do campo da livre iniciativa, ao 

torná-las serviços públicos, sem respaldo constitucional 

Em face do pleito das autoras, o juízo de primeira instância concedeu a tutela 

antecipada a estas, de modo a impedir que a Portaria 397 de 2005 da CSPE produzisse efeitos 

sobre o gasoduto objeto do projeto. 

Diante disto, a CSPE contestou a decisão exarada pelo juízo de primeiro grau 

requerendo sua reforma. 

Na referida contestação, a CSPE alega que a competência presente no artigo 25§ 2º da 

Constituição Federal constitui ressalva expressa ao monopólio da União sobre o setor, devendo, 

portanto, prevalecer sobre o disposto nos artigos 177 e 22, IV da carta maior. Neste sentido, os 

autores ressaltam, conforme doutrina de Eros Grau, que sendo o serviço de distribuição 

estadual, a competência para dispor sobre a distribuição também deveria ser estadual326. 

Ainda segundo a CSPE, a competência da União referente à movimentação de gás 

natural consistiria na “condução genérica” do gás, para atender ao interesse geral, enquanto os 

Estados teriam competência sobre a “condução especializada” do gás, para atender interesse 

específico de certos usuários. Neste sentido, o transporte de gás, de competência da União, não 

poderia abranger canalizações destinadas a usuários particularizados, apenas a entrega às 

concessionárias estaduais, pois o interesse geral de que trata a Constituição Federal vigoraria 

 
 
 
 
 

325 BRASIL. Justiça Federal – Seção Judiciária de São Paulo – 11ª Vara Cível. Processo, nº 2005.61.00.029794- 
9. 09 de janeiro de 2006, vol. 2, p. 31-32. 

326 BRASIL. Justiça Federal – Seção Judiciária de São Paulo – 11ª Vara Cível. Processo, nº 2005.61.00.029794- 
9. 09 de janeiro de 2006, vol 3, p. 113. 
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apenas na condução genérica do gás, tornando-se um interesse específico no momento que é 

transportado ao usuário final327. 

Sobre o ponto destacado acima, a CSPE citou parecer da autoria de Celso Antônio 

Bandeira de Melo, segundo o qual: 

“o sobredito transporte por conduto não compreende canalizações derivadas 
cujo destino seja servir a um especifico beneficiário ainda que tal beneficiário 
seja a própria União ou agente seu pois aí, já não mais estada em pauta a 
mobilização indiscriminada do gás, enquanto bem socialmente 
importantíssimo, mas uma utilização especializada, um circunstanciado 
desempenho negociai, manifestamente diverso da atividade ampla concebida 
em favor do interesse coletivo [...] Assim, toda a canalização especializada, 
isto é cujo objetivo desborde do mero transporte geral do gás, refoge ao 
monopólio da União e entra na esfera do Estado no qual se instale dita 
canalização”328. 

Os oponentes à realização do projeto também apresentaram parecer de autoria de Gustavo 

Binenbojm, posteriormente convertido em artigo pelo autor. De acordo com Binenbojm, a competência 

dos Estados definida na Constituição tem caráter geral, englobando todos os possíveis serviços locais 

de gás natural no âmbito dos Estados, o que iria além da distribuição definida em lei federal (devido ao 

uso no plural do termo “serviços locais de gás canalizado”), enquanto a competência da União seria 

restrita ao transporte à granel par abastecer o mercado nacional329. Neste sentido, Binenbojm também 

argumenta que a lei mencionada no artigo 25, §2º da Constituição deve ser lei estadual, já que o artigo 

em si faz referência a uma competência estadual e as competências da União devem estar enumeradas 

expressamente no texto constitucional, não sendo possível interpretar estas de modo muito ampliativo330. 

Por fim, o autor também reforça o argumento apresentado pela CSPE e pela Comgás de que a 

manutenção de todos os serviços de gás possíveis como competências estaduais é essencial para garantir 

ganhos de escala ao serviço e o uso de subsídios cruzados, para que seja possível garantir a continuidade, 

modicidade e universalidade deste331. 

Com relação às particularidades técnicas do gasoduto de transporte, isto é, o maior 

diâmetro e maior pressão interna, a CSPE alega que tal argumento não deve prosperar, por não 

existir qualquer regra acerca do tamanho e pressão dos dutos e por existirem dutos de 

distribuição no Estado de São Paulo de tamanho e pressão iguais ou superiores aos dutos de 

transporte regulados pela ANP. 

 

 
327 Ibid., p. 115. 
328 Ibid., p. 116. 
329 BINENBOJM, Gustavo. Transporte e Distribuição de Gás Natural no Brasil. Delimitando as Fronteiras entre 

as Competências Regulatórias Federais e Estaduais. R. Dir. Proc. Geral, Ro de Janeiro (61), 2006, p. 170 – 
171. 

330 Ibid., p. 178 – 180. 
331 Ibid., p. 178. 
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Alega também a CSPE que os serviços locais de gás canalizado não devem ser 

considerados restritos à área urbana, devido à prestação destes serviços também em áreas rurais 

do Estado. 

Ademais, com relação à natureza da planta de liquefação (usuária final ou simples 

intermediária), a CSPE argumenta em favor da classificação da White Martins como usuária 

final do gás, independentemente de não “consumir” e sim “transformar” o gás, já que o ato de 

transformar o gás natural em GNL equiparar-se-ia ao consumo, pois este seria consumido para 

que fosse gerado outro produto (o GNL). Neste sentido, a CSPE argumenta que não deve ser 

utilizada o conceito de consumidor final presente no Código de Defesa do Consumidor, e sim 

um conceito mais amplo, referente a qualquer espécie de consumo. 

A decisão que concedeu a tutela antecipada também foi alvo de agravos interpostos 

pela Comgás (distribuidora local) e pelo próprio Estado de São Paulo, os quais continham 

argumentos similares aos presentes na supracitada petição da CSPE. 

Ponto relevante que deve ser ressaltado, exposto no agravo protocolado pelo Estado 

de São Paulo, é referente aos efeitos negativos que a decisão de primeira instância causaria no 

marco legal das concessões de gás canalizado no Estado. Neste ponto, a Procuradoria do Estado 

afirma, citando ofício do Secretário de Estado de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento do 

Estado, que a decisão supracitada colocaria em risco o marco regulatório das concessões 

estaduais, que envolvem investimentos de bilhões de reais, e os próprios contratos de concessão 

firmados pelo Estado. Como consequência do efeito danoso aos contratos de concessão, seria 

prejudicada também a própria continuidade dos serviços públicos de distribuição de gás no 

Estado. 

Posteriormente, apesar do juízo de 1ª instância ter, em sede de tutela antecipada, 

deferido o pleito das parceiras comerciais do Projeto Gemini, aquele acabou por declarar-se 

incompetente para julgar o caso, determinando a remessa dos autos para o Supremo Tribunal 

Federal (STF), por entender que este seria o órgão competente para julgar conflitos de 

competência entre entes federativos332. 

Concomitantemente com a declaração de incompetência supracitada, a CSPE e a 

Comgás ajuizaram reclamação constitucional perante o STF (“Rcl 4210”), arguindo que o juízo 

de primeira instância estaria violando a competência do STF, a quem compete julgar 
 

332 Conforme descrito nos autos, a primeira decisão foi proferida por juiz substituto. Entretanto, a juíza titular da 
cara, apresentando entendimento diverso, do ponto de vista processual, declarou a incompetência da Justiça 
Federal de São Paulo para julgar a matéria, a qual deveria ser analisada pelo STF. 
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originalmente casos de conflito entre União e Estados, conforme determina o artigo 102, I, ‘f’ 

da Constituição Federal333, devendo julgar a ação em forma originária334. 

 
 

3.1.3 – Posicionamento do STF. 
 

No julgamento da RCL 4210 perante o Supremo Tribunal Federal, em um primeiro 

momento, foi proferida decisão liminar pela Ministra Ellen Gracie (então relatora do processo), 

em 3 de abril de 2006, que reconheceu a competência do STF para julgar a matéria e suspendeu 

provisoriamente os efeitos da decisão de primeira instância que suspenderam a aplicabilidade 

da Portaria CSPE 397 de 2005 para o Projeto Gemini. Nesta decisão, não houve análise 

relevante da matéria, sendo a decisão baseada na necessidade de preservação da continuidade 

dos serviços públicos de gás canalizado no Estado de São Paulo, por ser constatado que haveria 

periculum in mora na espera pelo final do processo. 

Posteriormente, em 11 de outubro de 2006, foi julgado pedido de reconsideração da 

liminar pela nova relatora do processo, Ministra Carmen Lúcia. Nesta decisão, a nova relatora 

considerou que o fornecimento de gás pela Petrobras à White Martins “aparenta ser serviço 

local de gás”, pois para a configuração deste serviço, “são irrelevantes a espécie de destinação 

(uso próprio ou resfriamento e comercialização) e a quantidade adquirida (industrial ou 

residencial)”335. Para chegar a esta conclusão, a ministra levou em conta argumento citado no 

parecer de Celso Antônio Bandeira de Mello, segundo o qual, a distribuição de gás estaria 

configurada sempre que a canalização do gás tivesse o objetivo de entregar o gás diretamente à 

usuário específico, e não meramente escoa-lo pelo território nacional. Ademais, a ministra 

seguiu o entendimento segundo o qual a amplitude do termo utilizado pela Constituição 

(“serviços locais de gás canalizado”) abarcaria quaisquer serviços de gás no âmbito do Estado, 

sem restrição pelo tipo de usuário, quantidade ou outras características da entrega. 

Como resultado, a Ministra Carmen Lúcia manteve a decisão liminar proferida pela 

Ministra Ellen Gracie, esclarecendo seus termos, ou seja, que esta teria o condão de suspender 

 
 

333 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação Constitucional nº 4210. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 
23 de fevereiro de 2006, p. 2-5. 

334 “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
(...) 
f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, 
inclusive as respectivas entidades da administração indireta” 

335 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação Constitucional nº 4210. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 23 
de fevereiro de 2006. Decisão liminar Min. Cármen Lúcia. 11 de outubro de 2006, p. 17. 



137  

a inaplicabilidade da Portaria CSPE 397 de 2005 ao Projeto Gemini, até o julgamento final da 

reclamação, a qual deveria tramitar em regime de urgência. 

Apesar do pedido de urgência no trâmite da Rcl 4210, o julgamento final da 

reclamação ocorreu apenas março de 2019 (cerca de 13 anos após o protocolo da reclamação), 

sendo a relatoria neste momento transferida para o Ministro Ricardo Lewandowski. 

Em seu voto, o Ministro Relator arguiu que a decisão original do processo de primeira 

instância, a qual impedia que a CSPE assumisse a competência para regular o fornecimento de 

gás da Petrobras para a White Martins por meio do ramal do TBG, estaria eivada de 

inconstitucionalidade e causaria enorme prejuízo ao Estado de São Paulo, por entender que: 

“Lançando um olhar sobre o dispositivo constitucional em que se 
arrimam os reclamantes, a saber, o art. 25, § 2°, da Carta Política, é 
possível ler, com meridiana clareza, que compete “aos Estados 
explorar, diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás 
canalizado”, que corresponde, exatamente, à situação fática revelada 
nos autos.”336 

O ministro relator também ressalta trecho específico da petição inicial dos reclamantes, 

segundo a qual a decisão que afastou a competência da CSPE impediria o Estado de São Paulo 

de: 

“[...] preservar a concessão do serviço público de gás canalizado 
outorgado às concessionárias locais, que investiram bilhões de reais 
em suas concessões e, bem assim, garantir continuidade desse 
relevante serviço público, que atende mais de 500 mil usuários 
paulistas, cujos interesses são significativamente mais importantes do 
que os interesses das 4 ‘parceiras comerciais’ que integram o Projeto 
Gemini”337. 

Consequentemente, em um primeiro momento, o ministro relator votou pela cassação 

das decisões de primeira instância, que suspenderam os efeitos da Portaria CSPE 397 de 2005 

e pela extinção da ação ordinária, buscando decidir, ainda no âmbito da reclamação, o mérito 

da questão do conflito de competências, sem o retorno da ação para que fosse julgada em sede 

originária, “dentro de uma ótica de economia processual”338. Entretanto, após discussão entre 

o ministro e o restante da segunda turma, e considerando as colocações da Ministra Carmen 

Lúcia, no sentido de que tratava-se de “matéria polêmica e da maior gravidade para o País”339, 

 
336 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação Constitucional nº 4210. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 

23 de fevereiro de 2006. Voto do Relator Min. Ricardo Lewandowski, 26 de março de 2019, p.12. 
337 Id. 
338 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação Constitucional nº 4210. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 

23 de fevereiro de 2006. Inteiro Teor do Acórdão, 26 de março de 2019, p. 24. 
339 Id. 
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o ministro relator reconsiderou parcialmente sua decisão, de modo que esta abarcou apenas a 

consideração de que pertencia ao STF a competência para julgar originariamente a ação, 

devendo esta retornar ao tribunal como ação cível originária, para que o mérito fosse discutido 

de modo mais amplo e pudesse ser dada solução definitiva à questão. 

Por fim, após a reconsideração o voto, a 2ª turma do STF votou unanimemente de 

acordo com o ministro relator, suspendendo os efeitos das supracitadas decisões de 1ª instância 

e retornando a matéria para que fosse julgada pelo STF, em seu mérito, como ação cível 

originária. 

 

 
3.1.4 – Considerações sobre a Decisão do STF. 

 

Tendo em vista a síntese dos argumentos das partes e das decisões do STF feita acima, 

é possível chegar a algumas considerações adicionais sobre o assunto. 

Primeiramente, vê-se que existe uma ampla gama de argumentos por meios dos quais 

pode-se considerar a entrega de gás para usuário específico, em certas condições, tanto um 

serviço local de gás canalizado, nos moldes do definido pelo artigo 25, §2º da Constituição, 

quanto uma outra atividade, sob a competência da União 340 . Assim sendo, ambas as 

interpretações defendidas pelas partes, não obstante a decisão do STF, são compatíveis com o 

texto constitucional, o qual, por utilizar termos ambíguos, não permite enxergar uma 

inconstitucionalidade expressa em cada um dos conceitos defendidos. 

Ademais, as discussões no âmbito do Caso Gemini demonstraram que a indefinição 

de termos e conceitos utilizados para a delimitação de competências no setor de gás também 

alcança o conceito de consumidor final. Neste sentido, conforme demonstrado acima, mesmo 

que seja assumido, para fins exemplificativos, que o fornecimento de gás ao consumidor final 

constitui competência exclusiva dos Estados e se submete à legislação estadual, ainda existem 

dúvidas quanto à própria definição de consumidor final, como no caso da planta de liquefação 

da White Martins. Esta indefinição traz mais uma camada de complexidade à legislação sobre 

o assunto, demonstrando que a mera discussão do assunto em sede legislativa não é o suficiente 

 
340 Neste sentido, cabe ressaltar que, conforme análise do marco legal feita anteriormente, não parece ser a 

intenção do legislador federal incluir a entrega do gás parta usuário final dentro do conceito de transporte. Isto 
não significa que a constituição não abarca esta possibilidade, apenas que a legislação federal atual não adotou 
esta hipótese para casos que não estão incluídos nas hipóteses dos CLs, AIs e APs. Entretanto, no caso 
específico, conforme argumentado pelos parceiros do Projeto Gemini, a White Martins ão seria 
necessariamente uma usuária final, apenas um agente intermediário, o que possibilitaria a conceituação da 
entrega do gás à esta pela Petrobras como parte da atividade de transporte. 
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para prever todos os casos e especificidades que podem surgir em diferentes projetos de 

infraestrutura, sendo necessário o tratamento do assunto em sede infralegal, o qual torna-se 

praticamente inviável sem uma coordenação eficiente entre os órgãos envolvidos. 

Apesar da amplitude de interpretações, conceitos e consequências envolvidas, a 

fundamentação das decisões do STF, especialmente no voto do Ministro Lewandowski, são 

excessivamente rasas para que se possa chegar a uma conclusão satisfatória sobre o assunto. 

Isto pode ser explicado pela natureza da Rcl 4210, cujo objetivo principal era a discussão da 

competência para julgamento da matéria e a discussão do caso exclusivamente em sede liminar, 

não sendo objetivo do tribunal, neste momento, o aprofundamento sobre a matéria. 

Ademais, é possível questionar a própria viabilidade de se obter solução satisfatória 

desta questão em âmbito judicial. Isto porque, conforme discutido anteriormente neste trabalho, 

principalmente no capítulo sobre o marco legal e doutrinário do setor, apesar de existirem 

diversos argumentos que sustentem as diferentes posições apresentadas no caso, não parecem 

existir interpretações corretas e incorretas sobre o assunto, apenas interpretações possíveis. 

Uma possível causa para isso está na posição externada anteriormente nesta dissertação, 

segundo a qual o poder constituinte originário não parece ter considerado as possíveis 

consequências e diferentes interpretações da repartição de competências no setor, a qual se 

tornou ainda mais complexa pelas constantes evoluções pelas quais o setor tem passado. Visto 

isso, esta própria repartição de competências parece ter sido originada de erros e imprecisões 

legislativas, de certa forma excusáveis pela própria dificuldade de previsão de consequências 

do processo constituinte ou legislativo, as quais tornam extremamente complexa a definição 

precisa da competência aplicável em certos casos concretos. 

Portanto, pela inexistência de uma interpretação constitucional mais adequada, além 

da legitimidade dos diferentes interesses e políticas públicas que perpassam a questão, a solução 

de imbróglios como os examinados no Caso Gemini parece ser mais facilmente alcançada por 

meio de mecanismos de coordenação em âmbito infralegal do que pela definição precisa em 

âmbito legislativo ou judicial. 

Entretanto, este tipo de coordenação, que envolve diferentes interesses e políticas 

públicas, demanda um detalhamento mais preciso dos impactos decorrentes de um “by-pass” 

do monopólio da distribuidora local. Isto porque, apesar de ter sido alegado que este by-pass 

inviabilizaria a política de subsídios cruzados e, consequentemente, a viabilidade do próprio 

serviço público, a validade destas alegações não foi demonstrada e averiguada de forma clara. 

Inclusive, considerando que tal alegação tem cunho eminentemente econômico, demandando 
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conhecimento da matéria e do próprio setor, tem-se mais uma razão pela qual a discussão deste 

assunto seria mais bem conduzida entre as agências reguladoras setoriais. Entretanto, para tal 

discussão, seria essencial garantir a independência das agências, de forma a evitar capturas 

pelos interesses envolvidos341. 

 
 

3.2. Caso Celse 

 
3.2.1 – Contexto e Histórico do Caso. 

 

O segundo caso concreto a ser analisado neste trabalho é relacionado a projeto da 

Centrais Elétricas de Sergipe S.A.342 (“Celse”). Este projeto consiste na importação de gás 

natural em formato liquefeito (GNL), a ser recebido por navio do tipo FSRU (“Floating Storage 

Regasification Unit”) 343 , convertido para o estado gasoso nesta mesma embarcação e 

transportado por condutos para a Usina Termelétrica Porto de Sergipe I (“UTE Porto de 

Sergipe”), localizada em Barra dos Coqueiros, na Região metropolitana de Aracajú. Após isso, 

a usina utilizaria o gás recebido para a geração de energia e comercialização desta pelo Sistema 

Integrado Nacional (“SIN”)344. Neste projeto, o FSRU, a UTE Porto de Sergipe e os dutos que 

os interligam seriam detidos e operados pela Celse. 

De acordo com informações prestadas pela própria Celse em âmbito de processo 

judicial a ser analisado posteriormente (de nº 0023440-88.2019.8.25.0001), a UTE Porto de 

Sergipe terá capacidade instalada de 1.551 MW, podendo suprir 15% da demanda energética 

de toda a região Nordeste e faz parte de complexo termelétrico no qual foram investidos cerca 

de R$ 6 bilhões (o maior já realizado pela iniciativa privada no Estado de Sergipe). 

Este tipo de projeto, no qual o gás importado ou produzido no país é escoado para 

unidade termelétrica geograficamente próxima e transformado em energia para ser monetizado, 

 
 
 

341 Neste caso, apesar do tema de captura não ser objeto desta dissertação, ressalta-se que, conforme exposto nos 
relatórios do programa Gás Para Crescer, as agências setoriais estaduais ainda sofrem com a falta de 
independência e de critérios objetivos de governança, o que pode dificultar a condução deste tipo de discussão 
sem riscos de captura. 

342 Joint venture entre o grupo Ebrasil e a Golar Power. 
343 O FSRU é uma espécie de navio com equipamentos para o armazenamento e regaseificação de gás natural 

liquefeito     (https://www.marineinsight.com/types-of-ships/what-is-floating-storage-regasification-unit-fsru/). 
Nos projetos gas-to-wire, esses navios costumam ficar instalados por diversos anos em área portuária, 
assumindo inclusive a figura jurídica de uma instalação de apoio portuário (Conforme regulação da ANTAQ, 
constante em sua Resolução Normativa nº 13/2016) 

344 A Celse sagrou-se vencedora no Leilão de Energia Nova A-5, promovido pela ANEEL, tendo formalizado 26 
contratos de cenda de energia elétrica com diferentes distribuidoras de energia do país. 
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é conhecido comumente como projeto “gas-to-wire” ou “reservoir-to-wire”345 e tem crescido 

ultimamente no mercado brasileiro, principalmente pela necessidade de monetização de gás de 

concessões de petróleo e gás. Entretanto, como a entrega do gás do campo ou unidade de 

liquefação para a termelétrica pode constituir serviço local de gás canalizado, discussões sobre 

a necessidade de participação da distribuidora local no projeto costumam causar polêmicas. 

No espectro jurídico-regulatório, a Celse obteve autorizações do MME e da ANP346 

para atuar como importador e AI de gás natural, podendo utilizar o gás importado em suas 

próprias instalações, pagando tarifa diferenciada para o distribuidor local. Ademais, a Celse 

também obteve autorização para atuar como AI perante a Agência Reguladora de Serviços do 

Estado de Sergipe (“Agrese”). 

Como a necessidade de fornecimento de gás da Celse não poderia ser atendida pela 

malha de gasodutos de distribuição existentes no estado, a empresa valeu-se do permissivo 

contido no artigo 46 da Lei do Gás347, que determina que AIs podem construir dutos para seu 

uso específico, devendo a operação e manutenção destes dutos ser realizada pela distribuidora 

estadual. 

Corroborando com o disposto no artigo 46 da Lei do Gás, o Decreto Estadual SE 

30.352/2016 também prevê a possibilidade de o AI implantar gasodutos para seu próprio uso, 

devendo, em decorrência, pagar tarifa de movimentação especial ao concessionário de 

distribuição local (a qual não contabiliza o preço da molécula de gás natural). Ocorre que, o 

mesmo decreto, em seu artigo 28 parágrafo 5º, dispõe que: “A TMOV não se aplica sobre o 

deslocamento de Gás Natural, para Consumo Próprio, no conjunto de instalações e dutos 

integrantes de Terminais de GNL e gasodutos de transferência para usinas termelétricas, na 

forma da legislação federal, de interesse exclusivo de seu proprietário”. 

Visto isso, a Celse seguiu entendimento segundo o qual não seria necessário conferir 

à distribuidora local a operação e manutenção do duto que interligasse o FSRU à UTE Porto de 

 
 

345 Conforme exposto em <https://pubs.spe.org/en/ogf/ogf-article-detail/?art=4542> e 
<http://www.anp.gov.br/arquivos/palestras/wam/monetizacao-pequenos-volumes-gas.pdf>. 

346 Ressalta-se condição específica da autorização da ANP, exposta no Parecer nº 2/2018/SIM-CRA/SIM-e-ANP, 
segundo o qual: ““está condicionada à apresentação de contrato de prestação de serviço de movimentação ou 
equivalente, com a empresa distribuidora estadual, nos termos da legislação vigente” 

347 “Art. 46. O consumidor livre, o autoprodutor ou o auto-importador cujas necessidades de movimentação de 
gás natural não possam ser atendidas pela distribuidora estadual poderão construir e implantar, diretamente, 
instalações e dutos para o seu uso específico, mediante celebração de contrato que atribua à distribuidora 
estadual a sua operação e manutenção, devendo as instalações e dutos ser incorporados ao patrimônio 
estadual mediante declaração de utilidade pública e justa e prévia indenização, quando de sua total 
utilização.” 
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Sergipe. Este entendimento foi confirmado pela Agrese por meio da Nota Técnica 

Agrese/Camgas 14/2018348 e do Parecer Agrese 03/2019349, segundo as quais, o gasoduto do 

projeto não integraria a rede de distribuição local, não sendo razoável que sua operação e 

manutenção ficasse a cargo da distribuidora. O entendimento também foi confirmado pela ANP, 

por meio do Parecer de nº 337/2019 emitido pela Procuradoria da agência, o qual indeferiu 

pleito apresentado pela ABEGÁS de que o gasoduto do projeto deveria ser operado 

exclusivamente pela distribuidora local350. 

Em resposta à estruturação regulatória do projeto da Celse, a qual dispensou a atuação 

da distribuidora local, a Sergas – Sergipe Gás S.A. (“Sergas”), concessionária local dos serviços 

de distribuição de gás canalizado, ajuizou ação anulatória de ato administrativo perante a justiça 

estadual de Sergipe, objetivando a anulação dos atos administrativos consubstanciados na 

Portaria Agrese 06/2019, na Nota Técnica Agrese/Camgas 14/2018 e no Despacho Conclusivo 

proferido pela Agrese (protocolo 013.301.00150.2018-1), de modo a obrigar a Celse a contratar 

a distribuidora estadual para operar e manter o gasoduto que interliga o gasoduto integrante do 

Terminal GNL e a UTE. 

Quanto aos contornos fáticos do caso, cabe observar que, apesar de existirem outros 

Terminais de GNL351 no Brasil, o terminal da Celse e o caso em questão merecem destaque 

especial. Primeiramente, pelo fato de que a UTE Porto de Sergipe, ligada a este terminal, é a 

maior usina termelétrica da América Latina, com a capacidade para atender 15% da demanda 

de energia da região Nordeste352, denotando relevantes interesses público e financeiro em sua 

operação. Ademais, até o momento, não existem outros litígios envolvendo projetos gas-to- 

wire por terminal de GNL no Brasil, de modo que o Caso Celse tem potencial para gerar um 

 
348 Do qual destaca-se o trecho: “não haverá acesso ao sistema de distribuição e como consequência não se 

encontra razoabilidade para celebração do contrato de movimentação do gás o que no caso específico não 
será realizado, tendo em vista que o gás importado possuirá gasoduto exclusivo dentro da unidade industrial 
(...) desnecessidade de celebração de contrato com a concessionária local para a movimentação de gás 
canalizado do terminal GNL até a unidade industrial” (BRASIL. 18ª Vara Cível de Aracajú – SE. Processo, 
nº 0023440-88.2019.8.25.0001. 07 de maio de 2019. p. 16). 

349 O parecer em questão, conforme manifestação da AGRESE nos autos, destacou a situação fática “em que os 
dutos que interligam o Terminal GNL e o auto-importador não se configuram gasodutos de distribuição, que 
são de exclusiva propriedade da concessionária estadual e sim dutos próprios integrantes do Terminal GNL 
da própria Termelétrica” (BRASIL. 18ª Vara Cível de Aracajú – SE. Processo, nº 0023440-88.2019.8.25.0001. 
07 de maio de 2019. p. 235). 

350 Conforme dados expostos nos autos do processo (BRASIL. 18ª Vara Cível de Aracajú – SE. Processo, nº 
0023440-88.2019.8.25.0001. 07 de maio de 2019. p. 424). 

351 Nome dado a estrutura instalada em área portuária, da qual o FPSO faz parte, que objetiva receber, armazenar 
e regaseificar o GNL importado, conforme conceito dado pela Resolução ANP nº 50 de 22 de setembro de 
2011. 

352 Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/noticias/energia-minerais-e-combustiveis/2020/08/maior- 
termoeletrica-a-gas-natural-da-america-latina-e-inaugurada-em-sergipe>. Acesso em 24-01-2021. 
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precedente relevante no país, motivo pelo qual tem recebido forte atenção da mídia 

especializada e de agentes do setor353. 

Além disso, assim como o observado no Caso Gemini, este caso também envolve 

investimentos vultuosos e interesses econômicos relevantes (tanto dos donos do Projeto Celse 

quanto da distribuidora local), assim como legítimos interesses públicos, como a necessidade 

de manutenção da política de subsídio cruzado e necessidade de atração de investimentos e 

desenvolvimento do setor de energia em geral. A viabilidade deste tipo de projeto, conforme 

observado pela mídia, também é essencial para o plano de redução do valor do gás e criação do 

chamado “choque de energia barata” planejado pelas lideranças econômicas do governo 

federal354. 

Entretanto, cabe observar, conforme descrito acima, que o caso em questão apresenta 

algumas diferenças fundamentais do Caso Gemini analisado anteriormente. 

Primariamente, enquanto no Caso Gemini discutia-se a conceituação da entrega de gás 

por meio de duto que interligava gasoduto de transporte e unidade de liquefação, no Caso Celse 

o duto objeto da discussão interliga unidade de liquefação com planta termelétrica. Ademais, 

os operadores do duto do Projeto Celse não o classificam como instalação de transporte, e sim, 

como será visto posteriormente, como uma instalação sui generis. 

Ademais, apesar de ser discutida a competência para a regulação da entrega de gás 

para usuário e a exclusividade da distribuidora local para tal atividade, o caso em questão não 

apresenta uma disputa expressa entre regulador federal e estadual. Ao contrário do ocorrido 

entre ANP e CSPE (agora Arsesp), no caso Celse, o regulador estadual e o regulador federal 

apresentaram o mesmo entendimento sobre o assunto, devido à exceção à exclusividade da 

distribuidora local criada pelo Decreto Estadual SE 30.352/2016. Entretanto, apesar da 

legislação e regulação das esferas estadual e federal estarem em consonância, ainda houve 

disputa pela distribuidora local, que alegou que estas não estavam de acordo com a divisão 

constitucional de competências. 

A ocorrência deste tipo de disputa, mesmo sem conflito expresso entre reguladores 

federal e estadual, pode servir de evidência para indicar que mesmo em soluções consensuais 

para os problemas de conflito de competências aqui analisados, ainda podem surgir 

 
353 Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/06/disputa-judicial-em-se-poe-em-xeque- 

monopolio-do-gas-no-pais.shtml>. Acesso em 24-01-2021. 
354 Disponível em: <https://www.brasilagro.com.br/conteudo/choque-de-energia-barata-enfrenta-ofensiva-de- 

distribuidoras-nos-estados.html>. Acesso em 24-01-2021. 
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contestações e litígios, por alguns dos interesses envolvidos (como o das distribuidoras locais), 

sobre a legalidade da estrutura destes projetos. 

 
 

3.2.2 – Argumentos das Partes 
 

Na ação anulatória proposta, a Sergás alegou, primariamente, que independentemente 

do Decreto Estadual SE 30.352/2016, o contrato de concessão firmado entre esta e o Estado de 

Sergipe lhe garantia a exclusividade da prestação dos serviços locais de gás canalizado, 

inclusive para o segmento de geração de energia. 

A autora também alegou que consoante o disposto no artigo 46 da Lei do Gás, apesar 

de ser permitida a construção e operação de gasoduto pelo AI, este deve contratar a distribuidora 

estadual para a sua operação e manutenção. Neste sentido, a Sergas apontou que o parecer da 

ANP que justificou a outorga, pela agência, do registro de auto-importador para a Celse (Parecer 

nº 2/2018/SIM-CRA/SIM-e-ANP) condicionou esta outorga “à apresentação de contrato de 

prestação de serviço de movimentação ou equivalente, com a empresa distribuidora estadual, 

nos termos da legislação vigente”355. 

Outro ponto questionado pela Sergás foi próprio enquadramento do Projeto Celse nos 

termos do Decreto Estadual SE 30.352/2016. Isto porque o decreto em questão dispõe que o by-

pass da distribuidora é permitido apenas para a movimentação de gás para “consumo próprio”. 

O termo “consumo próprio” utilizado pelo decreto é conceituado por este como: “volume de gás 

natural consumido exclusivamente nos processos de produção, coleta, transferência, estocagem 

e processamento do gás natural”356. Ou seja, o uso do gás para a produção de energia elétrica 

não estaria incluído nestes casos. 

Ainda neste sentido, a Sergás aponta que o dispositivo destacado do decreto tem o 

intuito de preservar a exclusividade do distribuidor local, o que, nos termos da petição inicial: 

“se reverterá em benefício de todos os usuários, eis que a receita 
auferida será utilizada para o desenvolvimento e a expansão de toda a 
malha de movimentação de gás canalizado no Estado de Sergipe. Com 
isso, há maior eficiência e ganhos de escala para a distribuição do gás 
canalizado, reduzindo o custo tarifário para os usuários finais”357. 

 
 

 
355 BRASIL. 18ª Vara Cível de Aracajú – SE. Processo, nº 0023440-88.2019.8.25.0001. 07 de maio de 2019. p. 

15. 
356 Ibid., p. 23. 
357 Ibid., p. 12. 
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De fato, o argumento de preservação do serviço público também foi suscitado no Caso 

Gemini, sob o argumento de que como a distribuição de gás configura indústria de rede, o 

monopólio sobre as atividades seria essencial para que se possa manter a universalidade do 

serviço e a modicidade tarifária ao ser possível elevar os investimentos tendo baixos custos 

marginais. Este tipo de argumentação, conforme já observado, constitui um dos principais 

óbices, do ponto de vista pragmático, para a implementação de um mercado livre de gás, devido 

aos possíveis efeitos negativos que poderiam surgir da inviabilização do serviço de distribuição. 

Entretanto, também deve ser ressaltado que, nem neste caso nem no Caso Gemini, foi 

comprovado claramente se os alegados prejuízos ao distribuidor local teriam a magnitude 

necessária para inviabilizar este serviço ou se apenas representariam redução da lucratividade 

dos distribuidores. Na contestação apresentada à ação anulatória, a Celse argumentou, 

inicialmente, que mesmo que o Decreto Estadual SE 30.352/2016 e o projeto em si violassem 

os termos do contrato de concessão, isto geraria para a Sergas apenas o “direito de compensação 

contra o próprio Estado” e que “este direito estaria limitado ao reequilíbrio econômico do 

contrato de concessão”, não podendo um terceiro ser prejudicado ou responsabilizado no 

âmbito deste contrato, por não ser parte do mesmo358-359. 

Ademais, com relação à necessidade de contratação da distribuidora local de gás 

canalizado com base nos termos do artigo 46 da Lei do Gás, a Celse alegou que a matéria em 

questão estaria adstrita à competência estadual, portanto, os termos do decreto estadual 

prevaleceriam em comparação com os termos da legislação federal. Também foi alegado que a 

própria procuradoria da ANP reconheceu que a condicionante imposta para que a Celse atuasse 

como auto-importadora (contratação da distribuidora) seria uma “cláusula padrão, nem sempre 

aplicável”. Deste modo, a própria ANP propôs a alteração desta condicionante, para reputá-la 

atendida por “manifestação formal de entidade estadual competente isentando o 

empreendimento formal de firmar tal contrato”360. Além disto, conforme citado pela Celse, a 

 
 

358 Ibid., p. 420. 
359 De fato, uma das discussões que surgem das tentativas de implantar um mercado livre de gás natural diz 

respeito à possíveis violações deste modelo aos termos dos contratos de concessão, causando uma oposição 
entre as bases legais que sustentam os novos marcos regulatórios e a necessidade de proteção de negócios 
jurídicos perfeitos, como o contrato de concessão. Entretanto, como será comentado posteriormente e conforme 
argumentação apresentada pela Celse no caso aqui analisado, por mais que estes novos marcos legais possam 
alterar o equilíbrio econômico financeiro dos contratos de concessão, esta alteração geraria apenas o dever de 
reequilíbrio pelo Estado (se for o caso), mas não teria o condão de impedir a alteração do marco regulatório. A 
análise aprofundada de como tais alterações poderiam afetar tal equilíbrio econômico financeiro, entretanto, 
foge do escopo deste trabalho. 

360 BRASIL. 18ª Vara Cível de Aracajú – SE. Processo, nº 0023440-88.2019.8.25.0001. 07 de maio de 2019. p. 
425 e 426. 
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desnecessidade de contratação da distribuidora local também foi reconhecida pela própria 

Agrese (regulador estadual). 

A princípio, sobre o argumento citado no parágrafo acima, cabe observar que, neste 

caso, ao contrário do ocorrido no Projeto Gemini, o próprio agente interessado no by-pass da 

distribuidora estadual defendeu a prevalência da legislação estadual em contraste com a 

legislação federal. Isto pode indicar que, dependendo da configuração específica da legislação 

estadual, esta pode acabar por favorecer os interesses do agente interessado no by-pass ou na 

abertura do mercado e não das distribuidoras (o que não parece ser observado nas legislações 

de outros Estados). Entretanto, esta particularidade também pode decorrer de mera 

interpretação das normas e retórica processual, já que, conforme observado acima, a própria 

ANP teve entendimento diverso do externado pela Sergás. 

Ainda foi alegado pela Celse que os trechos dos dutos que interligam a FSRU à UTE 

Porto de Sergipe não se enquadrariam nem no conceito de duto de distribuição nem no conceito 

de dutos de transporte (diferentemente dos feitos pelos parceiros comerciais do Projeto Gemini, 

que defenderam a classificação do duto como duto de transporte). Isto porque, de acordo com 

a Celse, o duto em questão pode ser dividido em 2 partes: o primeiro trecho, que seria parte 

integrante do Terminal GNL361, estando, portanto, submetido à esfera regulatória da ANP; e o 

segundo trecho, que estaria inteiramente contido dentro da área da UTE, sendo uma tubulação 

intestina a esta. 

Este segundo trecho, de acordo com a Celse, não poderia fazer parte da rede de 

distribuição, pois não ostenta qualquer interesse público, estando muito distante da malha de 

distribuição da concessionária local para que fosse conectada a esta. Ademais, a Celse sustenta 

que a competência estadual referente aos “serviços locais de gás canalizado” definidos no § 2º 

do artigo 25 da Constituição, somente seria aplicável para os serviços públicos de distribuição 

de gás, o que não se aplicaria no caso em questão, pois o segundo trecho não seria utilizado 

para e não poderia, por razões práticas e técnicas, compor a malha de distribuição da Sergas 

(esta utilizada para o serviço público de distribuição). 

 
 
 
 
 
 
 

361 A classificação de dutos como integrantes de terminais de importação, regaseificação, descarga e/ou liquefação 
de gás natural (conceituados pela ANP como “Terminais GNL”) é feita pela ANP com base na Resolução ANP 
nº 50, de 22 de setembro de 2011. 
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Neste caso, a Celse, em sua argumentação, adotou uma concepção material/objetiva 

de serviço público362, alegando que, como o gasoduto em questão não seria sujeito ao interesse 

público referente à distribuição de gás para múltiplos consumidores locais do estado, não sendo, 

portanto, uma estrutura essencial para a prestação de um serviço básico e indispensável para a 

interdependência social. Logo, o fornecimento de gás por meio deste gasoduto não representaria 

serviço público de prestação exclusiva pela distribuidora local. 

Também cabe ressaltar que este argumento, além de adotar uma concepção 

material/objetiva de serviço público, podendo ser afastado caso adotada concepção diversa, não 

parece correto quanto às suas acepções de inexistência de interesse público no segundo trecho 

do gasoduto. Isto porque, independentemente de fazer parte da esfera de competência da União 

ou dos Estados, a atividade de movimentação e fornecimento de gás sempre apresenta algum 

grau de interesse público, pois, por mais que o conceito de interesse público seja algo 

relativamente indeterminado, a atividade de movimentação de gás natural traz consigo 

preocupações quanto à utilização de um recurso escasso, possíveis externalidades negativas 

(sobretudo do ponto de vista ambiental), dentre outras questões que justificam a necessidade de 

sua regulação. Esta necessidade de regulação do setor como um todo (seja pela União ou pelos 

Estados), de modo a proteger o bem público em questão e evitar tais externalidades negativas, 

por si só, já denota a presença de um interesse público na atividade, devido a sua recepção pelo 

ordenamento jurídico, segundo concepção de interesse público amplo, presente na obra de 

Carlos Ari Sundfeld363.Do mesmo modo, a ré alega que o segundo trecho do gasoduto também 

não estaria sob a esfera regulatória da ANP, por não estar incluído no rol definido pela Lei do 

Gás de instalações reguladas, além de ser apontado como exceção à regulação pelo artigo 1º, 

parágrafo 6º da Resolução ANP 52/2015364. Alegou a Celse, portanto, que o segundo trecho 

seria uma instalação não regulada, fazendo parte da área de atuação exclusiva do privado, 

conforme os princípios da liberdade econômica e da livre iniciativa e segundo a máxima 

constitucional preconizada pelo artigo 170 da carta maior, o qual dispõe que o exercício de 

atividade econômica não pode ser restrito pelo Estado a não ser se por disposição legal. 

 

362  Conforme conceito presente na obra de Diguit, segundo o qual o serviço público “é toda atividade cujo 

cumprimento deve ser assegurado, regulado e controlado pelos governantes, por  ser  indispensável à 
realização e ao desenvolvimento da interdependência social e de tal natureza que não pode ser integralmente 

cumprido senão com a intervenção da força governante” (DUGUIT, Léon. Traité de droit constitutionnel, 

1927, p. 61.). 
363 SUNDFELD, Carlos Ari. Interesse público em sentido mínimo e em sentido forte: o problema da vigilância 

epidemiológica frente aos direitos constitucionais. Interesse Público, Porto Alegre, v.6, n. 28, 2004, p. 31. 
364 Art. 1º, §6º: “As tubulações internas a uma planta industrial não estão sujeitas à presente Resolução, com 

exceção dos dutos portuários”. 
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Não obstante a validade do argumento da não incidência do poder regulatório sobre 

esta instalação (a qual, apesar de não estar expressamente incluída no rol de instalações 

reguladas, ainda representa atividade da indústria de petróleo e gás, cuja regulação, em geral, é 

conferida à ANP365), esta situação expõe a fragilidade já apontada da regulação do setor de gás, 

a qual se baseia no tipo de instalação regulada e não na atividade em si realizada. Cabe observar, 

entretanto, que esta dificuldade de enquadramento está em vias de ser endereçada no regime a 

ser criado pela nova lei do gás (segundo redação atual do já discutido PL 6.407/2013), já que, 

neste regime, a ANP passará a ter maior competência para classificar os gasodutos que não se 

enquadram claramente nas classificações estanques da lei. 

Nesta linha, a Celse também expôs entendimento segundo o qual “a entrega para a 

Sergas da operação e manutenção de qualquer parte destas instalações internas coloca em 

risco o funcionamento e a segurança do complexo termelétrico da Celse”366, expondo uma 

dificuldade prática da operação, pela distribuidora local, de determinadas instalações. 

Deste modo, por fim, a ré alega que o pleito da Sergas de operar e manter o gasoduto 

do projeto configuraria “consagração de enriquecimento ilícito por parte da concessionária”, 

além de permitir que “esta instituísse, por via oblíqua, um imposto sobre o particular, à luz da 

definição do artigo 16 do Código Tributário Nacional”. 

 
 

3.2.3 – Decisão de 1ª instância do Caso Celse 
 

Em face das colocações acima expostas, em 15 de julho de 2019, foi proferida decisão 

pelo juízo de primeira instância da justiça estadual de Sergipe, negando o pedido de tutela 

provisória da Sergás. Na referida decisão, o juízo de primeira instância considerou que a 

estrutura específica do projeto, ou seja, a importação de gás por AI para uso próprio em planta 

termelétrica, com a movimentação do gás realizada entre a instalação de recebimento do gás 

até a referida planta termelétrica por dutos próprios desta, enquadrava-se nas hipóteses 

específicas do Decreto Estadual SE 30.352/2016 que excetuavam o AI da obrigação de contratar 

o distribuidor local de gás canalizado. 

Com relação à questão constitucional, ou seja, se as disposições do decreto estadual e 

a estrutura do projeto estariam de acordo com a divisão constitucional de competências do setor 

 

365 No caso, a possibilidade de a ANP regular este tipo de instalação dependeria de leitura das competências 
outorgadas à agência por meio de sua lei de criação, o que foge do escopo deste trabalho no momento. 

366 BRASIL. 18ª Vara Cível de Aracajú – SE. Processo, nº 0023440-88.2019.8.25.0001. 07 de maio de 2019. p. 
404. 
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de gás, o juízo se baseou em documento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do 

Estado do Rio de Janeiro, citado pela Procuradoria geral do Estado de Sergipe em discussões 

sobre a elaboração do Decreto Estadual SE 30.352/2016. Com base nestas considerações, o 

juízo de primeira instância considerou o critério de “pressão no gasoduto” (também discutido 

no âmbito do Caso Gemini) para estabelecer que a distribuição de gás natural seria “aquele feita 

a baixa pressão, entendida como o transporte que se faz do produto a partir do city-gate para os 

consumidores finais” enquanto o transporte de gás natural seria: “atividade de conduto a alta 

pressão, acessível aos grandes consumidores (grandes indústrias e empresas possuidoras de 

compressores de gás)”. Deste modo, segundo o documento citado em juízo, “a competência dos 

Estados se limita à distribuição do gás natural através de dutos aos usuários finais, sejam estes 

domésticos ou industriais em geral”367. 

Consequentemente, o juízo de primeira instância indeferiu o pleito de anulação de atos 

administrativos da Sergás. 

 
 

3.2.4 – Considerações sobre a Decisão Liminar do TJSE. 
 

O Caso Celse, conforme visto acima, apresentou, até o momento, desfecho diferente 

dos observados no Caso Gemini. Em que pesem as diferenças fáticas entre os casos, 

principalmente a ausência de conflito expresso entre regulador estadual e federal no Caso Celse 

(apesar de ainda presente a discussão sobre a repartição de competências, suscitada pela 

distribuidora local), esta diferença de desfechos se deve, claramente, à diferença de como cada 

legislador estadual (de SE e de SP) buscou regular a distribuição de gás no Estado. Além do 

plano legal, no Caso Celse, a atuação do regulador estadual (Agrese) e do regulador federal 

(ANP) apresentaram uma dinâmica mais cooperativa, com decisões mais interligadas e sem 

contradições. 

Com relação à decisão em si, cabe, primariamente, examinar as consequências que 

esta pode ter no setor. Neste sentido, conforme noticiado368, o interesse por investimento e 

instalação de novos terminais de GNL no Brasil tem crescido relevantemente nos últimos 

tempos. Estes investimentos, além de trazerem benefício econômico indireto para o país, 

também podem trazer maior segurança energética e ampliar o fornecimento de gás sem a 

necessidade de expansão da malha da distribuidora. Visto isso, a decisão favorável à estrutura 
 

367 BRASIL. 18ª Vara Cível de Aracajú – SE. Processo, nº 0023440-88.2019.8.25.0001. 07 de maio de 2019. 
Decisão de 1ª Instância proferida em 15 de julho de 2019, p. 5 a 7. 

368 Disponível em: <https://tinyurl.com/yxjotv2r>. Acesso em 24-01-2021. 
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do projeto pode apresentar incentivo relevante para a efetivação destes investimentos e, 

consequentemente, da expansão da infraestrutura do setor, ao conferir maior segurança jurídica 

a possíveis investidores. Por outro lado, ainda não resta claro como estas vantagens se 

comparam ao possível prejuízo causado ao serviço de distribuição e à segurança jurídica das 

concessões do setor, alegados pela autora do processo. 

Entretanto, diferentemente das expectativas expostas na introdução deste caso, esta 

decisão não parece criar um precedente tão relevante para o setor. Isto se deve, primeiramente, 

à falta de profundidade da decisão, principalmente dos aspectos econômicos e constitucionais 

que tangenciam o assunto, dificultando a criação de uma tese que sirva como precedente. 

Observa-se, no entanto, que assim como no Caso Gemini, esta falta de profundidade pode ser 

explicada pelo fato da decisão analisada ter sido proferida ainda em sede de liminar. 

Ademais, o Caso Celse, apesar da grande relevância do projeto sob o ponto de vista 

econômico, não apresenta a mesma magnitude quanto ao conflito jurídico exposto, já que, neste 

caso, não houve conflito propriamente dito entre o regulador federal e estadual, devido ao fato 

do regulador estadual ter assumido postura mais favorável à abertura do mercado e à 

possibilidade de by-pass da distribuidora no caso específico (de fornecimento por terminal de 

GNL para consumo próprio). Assim sendo, é altamente possível que um caso factualmente 

similar, mas em um Estado com regulador e/ou legisladores mais avessos a uma abertura de 

mercado, apresente desfecho diferente. 

Também cabe observar que o critério principal utilizado pelo juízo para a classificação 

do gasoduto do projeto, o qual considera a pressão e diâmetro deste, apesar de não ser algo 

positivado em lei ou regulamento, o que prejudica sua força vinculativa, está em vias de ser 

inserido no ordenamento jurídico por meio do PL 6.407/2013. Visto isso, não obstante o 

observado acima, esta decisão ainda pode criar um precedente para disputas futuras que possam 

surgir acerca da classificação de gasodutos, que, no novo projeto de lei, podem ter de ser feitas 

pela ANP com base nas características físicas dos gasodutos (o que tem o potencial de gerar 

disputas com os Estados). 

Por fim, outra conclusão que pode ser extraída do Caso Celse como um todo é o fato, 

já observado, de que, mesmo não havendo conflito entre regulador estadual e federal, ainda 

existe risco de judicialização do assunto por agentes interessados (no caso, a distribuidora 

local). Portanto, por mais que tenha sido exposto na análise do Caso Gemini que o judiciário 

não parece ser o órgão apto a decidir esta questão da melhor maneira, o pronunciamento do 

poder judiciário sobre este assunto é inevitável, devido à alta probabilidade de judicialização. 



http://www.agenersa.rj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3114&Itemid=210>. 
Acesso em 15-11-2020. 
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O capítulo final deste trabalho retomará este tema, de modo a propor qual seria a 

postura mais adequada do judiciário acerca deste tipo de conflito, de modo a preservar o 

equilíbrio do sistema regulado, principalmente em situações de cooperação entre regulador 

federal e estadual. 

 
 

3.3. Caso Revisão Regulatória Agenersa (RJ) 

 
3.3.1 – Contexto e Histórico do Caso. 

 

No dia 24 de março de 2019, a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico 

do Estado do Rio de Janeiro (“Agenersa”) iniciou um processo de consulta pública (de nº E- 

22/007/300/2019) para recolher contribuições no âmbito de um processo para revisão e 

unificação da regulação da agência do serviço de distribuição de gás natural para AP, AI e 

CL369. 

De acordo com relatório feito pela própria Agenersa no âmbito do processo de consulta 

pública, a regulamentação do fornecimento de gás aos APs, AIs e CLs é medida “necessária e 

urgente em vista da nova realidade da indústria do gás no país em estudos pelo Governo 

Federal”370. Neste relato, a Agenersa faz menção expressa aos objetivos buscados pelo Governo 

Federal por meio do Novo Mercado de Gás. Este processo de revisão regulatória, portanto, 

ocorre dentro do contexto nacional de abertura do mercado de gás natural, visando a atração de 

investimentos para o setor, pelo qual diversos outros Estados tem passado. 

O caso do Rio de Janeiro, entretanto, guarda relevância especial, já que se trata de um 

dos primeiros Estados do Brasil a contar com o serviço de distribuição de gás canalizado e, 

portanto, possui um mercado mais maduro do que os outros Estados. Soma-se a isso o fato de 

existir atividade relevante de exploração e produção de gás natural no Estado, o que impulsiona 

a necessidade de uma estrutura regulatória adequada para o escoamento e monetização destas 

reservas (que passa tanto pela legislação e regulação federal quanto pela estadual e suas zonas 

de interseção e conflitos). 

 
 
 

369 A regulamentação sobre o fornecimento de gás natural para estes agentes era dividida entre as deliberações de 
nº 38/2011, 1250/2012, 1357/2012, 1616/2013, 2924/2016, 2850/2016, 3029/2016, 3163/2017, 3164/2017, 
3165/2017, 3243/2017 e 3244/2017. 

370 BRASIL. Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro – AGENERSA. 
Processo Regulatório n° E-22/007.300/2019 (Apenso: E-12/003.572/2013). 2019, p. 573. Disponível em < 



http://www.agenersa.rj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3114&Itemid=210>. 
Acesso em 15-11-2020. 
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De fato, diversas entidades do setor apoiaram a abertura do mercado no Estado, 

destacando sua essencialidade para o desenvolvimento do setor. Neste contexto, a FIRJAN 

protocolou, em conjunto com outras vinte entidades do setor, carta aberta à Agenersa 

defendendo a aprovação rápida da deliberação resultante da consulta pública, citando, dentre 

outros pontos, que a abertura do mercado tem potencial para “atrair e destravar em torno de R$ 

45 bilhões em investimentos no estado do Rio de Janeiro, ao longo da cadeia de valor do gás 

com a dinamização do mercado”371. 

Esclarece-se que, diferentemente da regulação estadual discutida no Caso Celse, neste 

caso, a Agenersa não pretendia, a princípio, viabilizar um by-pass físico do distribuidor local, 

mas tão somente ordenar a regulação do fornecimento de gás para os agentes do mercado livre 

pelo distribuidor local, lapidando o modelo jurídico já posto pelo artigo 46 da Lei do Gás (sobre 

construção de dutos por AI, AP ou CL). 

Ademais, no relatório supracitado, a Agenersa argumenta que seu posicionamento 

sobre o tema teria como princípios norteadores: o direito dos usuários à prestação eficiente do 

serviço concedido; o respeito ao equilíbrio econômico financeiro da concessão; a função social 

da concessão; a diminuição dos riscos do negócio; o respeito ao contrato de concessão; a 

hermenêutica de direito público aplicada a estes contratos; a necessidade de modernização da 

política econômica para o incremento do setor de distribuição de gás; e a proximidade do 

término das concessões de gás canalizado no estado (prevista para 2027)372. Conforme será 

observado na análise dos posicionamentos e contribuições feitas durante a consulta pública, o 

confronto entre a dinâmica advinda da necessidade de flexibilização e abertura do mercado e a 

característica mais estática da necessidade de preservação dos contratos de concessão em vigor 

permeia fortemente as discussões. Este confronto se torna ainda mais relevante pela presença 

de diferentes entes federativos e esferas de competência no assunto. 

 
 

3.3.2 – Voto e Deliberação da Agenersa. 
 

Após o relato sobre o contexto do processo de consulta pública e as contribuições 

feitas, com base nos estudos feitos durante o processo, que levaram em conta as 

 
371 Disponível em: <https://www.firjan.com.br/noticias/decisao-da-agenersa-pelo-mercado-livre-de-gas-traz- 

maior-seguranca-juridica-avalia-firjan-1.htm>. Acesso em 24-01-2021. 
372 BRASIL. Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro – AGENERSA . 

Processo Regulatório n° E-22/007.300/2019 (Apenso: E-12/003.572/2013). 2019, p. 575. Disponível em < 
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supramencionadas contribuições, foi proferido voto pelo conselheiro presidente da Agenersa, 

acompanhado pelos demais membros da diretoria, que resultou em nova deliberação sobre o 

fornecimento de gás para os consumidores livres, o qual será analisado abaixo. 

Neste voto, a Agenersa traçou considerações sobre o enquadramento de certos agentes 

como consumidores livres, incluindo o consumo mínimo necessário para tanto. Neste sentido, 

em consonância com a grande maioria das contribuições feitas no âmbito da consulta pública373, 

a agência defendeu a redução deste consumo mínimo, do valor atual de 100.000 metros cúbicos 

diários, para um valor de 300.000 metros cúbicos mensais, de forma a ampliar a participação 

de agentes no mercado livre. 

Entretanto, apesar de estabelecer um consumo mínimo para o enquadramento de 

determinado agente como CL, a Agenersa arguiu que o enquadramento como AI ou AP deveria 

estar limitado à apresentação do registro como tal perante a ANP. 

Com relação à construção de dutos de fornecimento por estes agentes (CL, AI e AP), 

o entendimento da Agenersa foi no sentido de que os agentes que adquirem o gás natural de 

terceiros, e não do concessionário local, contariam com este último apenas para a operação e 

manutenção do duto, podendo construir tais dutos sob suas próprias expensas. Estes agentes, 

entretanto, deveriam ter seus projetos aprovados previamente pelo concessionário local. 

Ademais, com relação à tarifa paga por estes agentes livres, a Agenersa estendeu que 

seria devida uma diferenciação entre esta e a tarifa normalmente praticada no mercado cativo. 

Esta tarifa diferenciada deveria levar em conta diversos critérios, como o supridor de quem o 

agente adquire o gás (se o mesmo da distribuidora ou não); a natureza do duto (se dedicado e 

exclusivo374 ou ligado à malha de distribuição); dentre outras considerações e descontos quanto 

à parcela de comercialização e os investimentos e custos de operação e manutenção do duto. 

Neste caso, os agentes livres deverão assinar contratos de serviço de distribuição ou de operação 

e manutenção com a concessionária local, pagando tarifas. 

 
 
 
 

373 Ibid., p. 591. 
374 O ramal dedicado e exclusive, de acordo com o voto analisado e a minuta final de deliberação resultante deste, 

é “todo gasoduto conectando o Autoprodutor, Autoimportador ou Consumidor Livre diretamente ao 
transportador, UPGN (unidade de processamento de gás natural ou terminal de GNL, por meio de ramal 
especifico, não interligado à malha física de distribuição” (BRASIL. Agência Reguladora de Energia e 
Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro – AGENERSA. Processo Regulatório n° E-22/007.300/2019 
(Apenso: E-12/003.572/2013). p. 597. Disponível em < 
http://www.agenersa.rj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3114&Itemid=210>. 
Acesso em 15-11-2020). 
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Como resultado, a Agenersa emitiu a Deliberação nº 3862 de 2019, unificando as 

regras anteriores sobre o fornecimento de gás para agentes do mercado livre. Dentre os diversos 

artigos desta deliberação, ressalta-se a criação de duas tarifas diferenciadas para AIs, APs e 

CLs: uma tarifa padrão para todos os agentes livres, na qual seria deduzido parcialmente o 

encargo de comercialização (TUSD); e uma tarifa para agentes livres que construírem seu 

próprio ramal dedicado (TUSD-E), calculada e aprovada pela própria Agenersa. 

 
 

3.3.3 – Recurso contra a Nova Deliberação. 
 

Em face do resultado do processo de consulta pública e da Deliberação 3967/2019, 

foram opostos embargos pelos seguintes interessados: (i) Estado do Rio de Janeiro; (ii) CEG e 

CEG-Rio (concessionárias de distribuição de gás do Estado); (iii) Petrobras; (iv) IBP; (v) 

Abraget; e (vi) Marlim Azul Engenharia S.A.375 Os embargos interpostos citaram, em geral, 

obscuridades e omissões na nova deliberação da Agenersa, como a desconsideração de certas 

contribuições à consulta pública, problemas de adequação com as normas do contrato de 

concessão, falta de previsão de mecanismos e prazos para a definição de tarifas, dentre outros 

pontos376. 

A Agenersa, por meio de nova deliberação de nº 3967 de 10 de outubro de 2019, 

recebeu os embargos propostos, entretanto, não lhes deu provimento, mantendo integralmente 

o texto da deliberação 3862/2019. 

Entretanto, ainda inconformados com a nova regulação, foram opostos novos recursos 

contra as deliberações 3862/2019 e 3967/2019 pelos seguintes agentes: (i) Abegás; (ii) Firjan; 

(iii) Marlim Azul Energia S.A.; (iv) Petrobras; (v) Abraget; (vi) IBP; e (vii) CEG e CEG-Rio. 
 

De modo a entender as principais preocupações e efeitos da regulação de abertura do 

mercado, os parágrafos abaixo farão uma análise breve dos principais argumentos e colocações 

dos agentes que se manifestaram, tanto em sede de embargos quanto nos recursos a decisão que 

negou tais embargos377. 

 
 
 

375 Empresa que opera projeto gás-to-wire no Estado. 
376 A integra de todos os embargos apresentados pode ser encontrada no site da Agenersa, no seguinte endereço 

eletrônico: <http://www.agenersa.rj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2842:2017-07- 31-
13-46-07&catid=108:noticias&Itemid=124>. Acesso em 24-01-2021. 

377 Ressalta-se que os argumentos contidos nos embargos e nos recursos foram similares às posições externadas 
no processo de consulta pública, de modo que estes argumentos e posições serão analisados conjuntamente 
nesta parte do capítulo. 
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Primariamente, serão abordadas as colocações dos agentes mais favoráveis aos 

distribuidores locais, com posição contrária ou restritiva à reabertura (quais sejam: Abegás, 

CEG e CEG-Rio). A Abegás suscitou, inicialmente, que a nova deliberação apresentava vício 

por não ter sido precedida de processo de Análise de Impacto Regulatório (“AIR”). A ausência 

do uso desta ferramenta, de acordo com a Abegás, impedia que o regulador tivesse clareza 

quanto aos possíveis impactos (positivos e negativos) da nova regulação, que poderiam afetar 

adversamente o serviço de distribuição como um todo. Adeamais, tanto Abegás quanto CEG e 

CEG-Rio consideraram que a nova regulação desrespeitava direito posto das concessionárias, 

violando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e direito adquirido da 

concessionária, criando situação de forte insegurança jurídica. A CEG e a CEG-Rio, inclusive, 

questionaram a própria constitucionalidade do artigo 46 da Lei do Gás, argumentando que este 

estaria invadindo competência legislativa estadual. Por fim, as concessionárias do Estado 

também argumentaram que a regulação só poderia operar efeitos futuros, devendo prever 

regime de transição gradual para que não viole os direitos das concessionárias e crie insegurança 

jurídica (apontando, inclusive, a obrigação de estabelecer regime de transição presente no artigo 

23 do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942). 

Posições totalmente adversas foram apresentadas pelos agentes favoráveis à abertura 

do mercado, tais como Marlim Azul, Abraget, Abrace, Firjan, dentre outros. A maioria destes 

agentes criticou, em suas manifestações, a falta de precisão na obrigação de tratamento 

isonômico ao CL, AP e AI, tanto pela falta de clareza quanto à operacionalização deste 

tratamento isonômico quanto pela dificuldade de se conferir tratamento isonômico para agentes 

que apresentam características distintas (como, por exemplo, a forma de aquisição do gás, 

diferente nos CLs e nos AIs e APs). 

Estes agentes também apresentaram preocupações quanto ao processo para aprovação, 

pela concessionária local, da construção de dutos dedicados, com a necessidade de 

estabelecimento de prazos e mecanismos de cura e/ou intervenção pelo agente livre no caso de 

descumprimento de tais prazos. Mecanismos de intervenção similares também foram 

defendidos como necessários em caso de descumprimento contratual pela concessionária. 

Também foi defendido por estes agentes uma flexibilização dos conceitos de gasoduto dedicado 

e de consumidor livre, não no sentido de torná-los mais amplos, mas no sentido de permitir que 

mais agentes possam se classificar como consumidores livres e mais dutos como dutos 

dedicados, de modo a acelerar e ampliar a abertura do mercado. Outro ponto que pode ser 

destacado, apresentado pela Firjan, seria a possibilidade de criação de uma subconcessão para 
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o agente livre, a qual foi pouco discutida durante o processo. Por fim, também foi questionado 

o processo de desapropriação do duto dedicado (que, segundo a lei do gás, ocorre com a sua 

“total utilização” e, na nova deliberação, ocorre após a construção). Neste ponto, os agentes 

questionaram tanto a atinência da nova regulação com a Lei do Gás quanto à necessidade de 

devida indenização para a desapropriação do duto, não prevista na nova deliberação. 

Além dos comentários acima, um ponto de extrema importância levantado por agentes 

de ambos os polos de interesse foi o relacionado ao conflito entre universalidade e 

especificidade da tarifa aplicada. Na proposta tarifária apresentada pela CEG e pela CEG-Rio, 

a TUSD-E, relacionada ao duto dedicado, teria como base de cálculo os custos médios de 

operação e manutenção da classe de consumidores em que o agente se encaixa 378 . Esta 

contabilização de custos contando com outras instalações além da que está sendo efetivamente 

utilizada pelo agente livre, de acordo com as concessionárias, é necessária para assegurar a 

universalidade do serviço, com base em um princípio de “solidariedade tarifária”. De fato, a 

necessidade de inclusão do agente livre no sistema de distribuição, com o estabelecimento de 

subsídios cruzados na rede, tem sido defendida pelas distribuidoras como necessária para a 

universalização do serviço e para a expansão da rede de distribuição, constituindo uma das 

maiores dificuldades técnicas para a criação de um mercado livre. 

Os agentes favoráveis à abertura do mercado, por outro lado, defendem um princípio 

de especificidade da tarifa, segundo o qual esta deveria ser calculada apenas levando-se em 

conta os custos de operação e manutenção daquela instalação específica, além de não incluir 

custos de investimento caso este não tenha sido feito pela concessionária. A principal base desta 

argumentação é que o duto dedicado não faria parte da rede de distribuição, não podendo ser 

abarcado pela lógica de subsídios cruzados. Caso contrário, a concessionária estaria sendo 

remunerada por custos com os quais não arcou e/ou serviços que não prestou, o que seria 

claramente ilegal. 

Estas discussões situam-se fortemente na já explorada dualidade entre o interesse dos 

Estados em manter uma estrutura de subsídios cruzados, com o objetivo de sustentar a 

ampliação da malha de distribuição e a universalidade do serviço e o interesse de agentes do 

mercado livre em ter estruturas mais favoráveis para investir no setor. A princípio, os objetivos 

públicos de universalização e expansão da malha poderiam justificar uma regulação tarifária 
 

378 Esta estrutura tarifária foi proposta à Agenersa pela Naturgy (controladora da CEG e da CEG-Rio). Nesta 
proposta, a Naturgy sugeriu que o valor da TUSD-E fosse calculado com base nos custos de operação e 
manutenção médios para o segmento de consumo ao qual o agente livre pertença, somados ao custo unitário 
médio da remuneração devida à concessionária pelos riscos inerentes à atividade de operação e manutenção. 
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nos moldes da defendida pela distribuidora local. Entretanto, o objetivo de facilitar 

investimentos no setor, reduzindo o preço da energia e dando maior aproveitamento ao gás 

produzido e importado, não configura apenas interesse de certos agentes econômicos, mas 

também política pública buscada pela União. Este conflito, presente em todos os casos 

concretos analisados, como se pode ver, constitui o problema principal para a regulação 

referente ao mercado livre, já que não existe um único regulador que possa sopesar os interesses 

envolvidos e tomar uma decisão de equilíbrio do sistema regulado. 

Os recursos apresentados foram analisados pelas câmaras técnicas de energia e política 

econômico-tarifária da Agenersa (“CAENE” e “CAPET”), assim como pela procuradoria 

ligada à agência. Os órgãos supracitados opinaram pelo indeferimento da maioria dos pleitos 

recursais, ou indicaram que as questões discutidas por estes (como a maior clareza em 

definições e a implementação de mecanismo de controle de inadimplemento) seriam 

estipulados em maiores detalhes nos termos e condições de fornecimento, a serem apresentados 

pelas concessionárias, ou nos contratos entre os agentes livres e as concessionárias. Quanto aos 

pontos mais relevantes citados acima, alguns destaques precisam ser feitos. Primeiramente, com 

relação a alegada necessidade de realização de AIR, a CAENE e a Procuradoria da agência 

sustentaram que, apesar dos possíveis benefícios deste mecanismo (os quais, entretanto, não 

têm consenso na literatura), ele seria obrigatório para a regulação estadual no Rio de Janeiro, o 

que não significava, no entanto, que as decisões não teriam sido avaliadas em seus aspectos 

técnico, jurídico e financeiro. 

Com relação à indenização pela desapropriação, a procuradoria concordou com a 

omissão da deliberação neste sentido, arguindo que tal indenização seria direito do agente livre, 

devendo ser regulada pela Agenersa. Do mesmo modo, a Procuradoria concordou com a 

necessidade de criação de prazo para a aprovação das obras pela concessionária, já que isso 

representaria prática comum no mercado. Por fim, a Procuradoria argumentou que não existiria 

vício de inconstitucionalidade na Lei do Gás e na nova deliberação, já que, apesar da lei criar 

conceitos específicos para certos consumidores, a definição da tarifa ainda caberia ao órgão 

estadual. Do mesmo modo, também não foi constatado qualquer desrespeito ao contrato de 

concessão, já que o processo, em diversos momentos, foi pautado no respeito a estes contratos, 

o que nunca foi criticado pelos concessionários até o presente momento. 

Não obstante os pareceres das áreas técnicas, a Agenersa emitiu uma nova deliberação, 

de número 4.068 de 2020, a qual indeferiu os recursos apresentados e, não obstante tal 

indeferimento, reformulou a redação dos artigos 1 a 11 da deliberação anterior. Dentre as 
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mudanças feitas pela nova deliberação, destacam-se: (i) a alteração da métrica para 

enquadramento no conceito de consumidor livre (passando de um valor mensal para um diário); 

(ii) o estabelecimento de prazos e procedimentos para a aprovação da construção dos gasodutos 

dedicados; (iii) a estipulação de que, durante os 3 primeiros anos de vigência da resolução, 

somente seria autorizada a construção de gasodutos dedicados para novos agentes livres, ainda 

não interligados à malha de distribuição. Ademais, foi definido que as condições de atuação do 

comercializador e as definições das bases tarifárias dos agentes livres seriam definidas em 

processo regulatório específico. 

Por fim, após a discussão de novos embargos, a deliberação nº 4.068 de 2020 foi 

aprovada em definitivo pela diretoria da Agenersa em 29 de outubro de 2020, contendo 

modificações mínimas em relação à redação anterior. 

 
 

3.3.4 – Considerações sobre o Voto e a Nova Deliberação. 
 

Com base na exposição do caso feita acima, é possível traçar algumas considerações, 

tanto sobre a nova regulação e o voto da Agenersa quanto sobre os posicionamentos dos agentes 

interessados. 

A princípio, percebe-se uma primeira diferença entre a posição do regulador estadual 

neste caso e do juízo de primeira instância no Caso Celse, especificamente no que tange à 

relação entre a nova regulação e o contrato de concessão vigente. No Caso Celse (conforme 

observado acima), argumentou-se que a relação entre concessionário e poder concedente não 

deveria produzir efeitos sobre os agentes do mercado livre e, portanto, as disposições do 

contrato de concessão não poderiam ser suscitadas para impedir a abertura do mercado de gás 

(o que não implicaria na viabilidade de pleitos futuros de reequilíbrio). Já na consulta pública 

da Agenersa, a agência estabeleceu a proteção do contrato de concessão e atinência as suas 

normas como princípio balizar da nova regulação, mencionando que as regras do artigo 46 da 

Lei do Gás “não pode[m] ferir os dispositivos contidos nos Contratos de cada Concessão 

Estadual específica”379. 

Ademais, percebe-se que a nova deliberação traz melhorias em alguns pontos já 

reclamados por muitos agentes do setor. Dentre estas melhorias, deve-se destacar a maior 

 

379 BRASIL. Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro – AGENERSA. 
Processo Regulatório n° E-22/007.300/2019 (Apenso: E-12/003.572/2013). p. 577. Disponível em < 
http://www.agenersa.rj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3114&Itemid=210>. 
Acesso em 15-11-2020. 
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clareza de normas, por ter sido consolidado o emaranhado de deliberações existente 

anteriormente, que certamente confundia diversos agentes do mercado. Ademais, destaca-se 

que, ao determinar que a própria Agenersa calcularia e aprovaria o valor da TUSD-E, a nova 

deliberação afasta, pelo menos parcialmente, problemas de conflito de interesses que poderiam 

existir caso este cálculo fosse feito pela própria distribuidora. 

Entretanto, a nova regulamentação ainda apresenta alguns problemas. Primeiramente, 

o estudo feito pareceu não ter considerado outras opções de regulação, como o possível bypass 

físico feito na regulação estadual de Sergipe, analisado no Caso Celse380. Neste sentido, a 

realização de AIR pela agência, com a exposição de diferentes alternativas e a contabilização 

das externalidades econômicas possíveis, mesmo que não seja obrigatória pela legislação 

estadual, poderia trazer benefícios à regulação. Isto porque, um problema de alta importância 

neste tipo de regulação, já mencionado diversas vezes neste trabalho, é o conflito entre a 

necessidade de expansão do serviço de distribuição e de assegurar o atendimento à população 

em bases economicamente viáveis e o impulsionamento do setor de gás por meio da abertura 

de mercado, que contribuiria para o desenvolvimento econômico local e nacional. Visto isso, a 

AIR seria uma ferramenta provavelmente eficaz para sopesar estas duas escolhas regulatórias, 

de alto caráter econômico, de modo a munir o regulador com maiores informações sobre o 

impacto de suas decisões. 

Ademais, por mais que o Estado tenha tido sucesso em conseguir implementar uma 

regulação de mercado livre, isto não significa deixam de existir pontos de conflito entre a 

regulação federal e estadual. Muito pelo contrário, com as novas alterações que vem sido 

trazidas pela revisão do marco legal federal do setor (e.g.: conferindo maior competência para 

que a ANP classifique gasodutos) e o esperado aumento de investimentos no setor no Rio de 

Janeiro, já na nova dinâmica do mercado livre, cria-se uma zona cinzenta ainda maior entre a 

competência regulatória estadual e federal, o que demandará maior interação entre agências. 

Soma-se a isso o já citado conflito entre a dinâmica da regulação no setor e a relação estática 

entre o Estado e o concessionário local, manifestada na forma do contrato de concessão. 

Posto isso, a princípio, fica clara a necessidade de se estabelecer um regime transitório 

que possa preservar a segurança jurídica do setor de distribuição e os direitos adquiridos dos 

concessionários locais e, ao mesmo tempo, implementar de forma eficiente e não muito morosa 

 
 

380 Neste ponto, não se está afirmando que o by-pass físico seria uma opção mais adequada, mas tão somente que 
a consideração de todas as opções possíveis seria vantajosa para que se possa identificar a opção regulatória 
mais adequada. 
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as melhorias regulatórias pretendidas. Entretanto, não existe um modo preciso pelo qual se 

possa definir o quão gradual deva ser essa transição, ou seja, se são necessárias medidas mais 

agressivas pelo regulador ou não. Esta decisão torna-se ainda mais complexa pelo fato de não 

existir um único regulador com poder decisório sobre o assunto. 

Além disso, observa-se a necessidade de maior participação da ANP em processos de 

revisão regulatória e implementação de um mercado livre, tanto para que se possa 

complementar a visão do regulador estadual com os objetivos públicos buscados em nível 

federal quanto para que se possa conferir maior equilíbrio e segurança jurídica ao setor, ao se 

evitar disparidade lógica entre as normas estaduais e nacionais. 

 
 

3.4. Caso Revisão Regulatória ARSESP (SP) 

 
3.4.1 – Contexto e Histórico do Caso. 

 

O último caso concreto a ser analisado diz respeito à revisão regulatória feita pela 

ARSESP no Estado de São Paulo para a implementação e revisão de regras de abertura do 

mercado de gás natural. Esta revisão teve como objetivo rever e unificar resoluções anteriores 

da ARSESP que tratavam sobre o mercado livre de gás e regulavam a prestação do serviço de 

distribuição para consumidores livres, e ocorreu por meio da Consulta Pública nº 10/2020 da 

ARSESP. 

De acordo com a nota técnica apresentada como documento de instrução desta consulta 

pública, a ARSESP buscava incentivar o mercado de gás e ampliar o uso deste energético e a 

competitividade do setor, em linha com os objetivos buscados pelo Governo Federal no Novo 

Mercado de Gás381. A ARSESP, apesar de considerar que o arcabouço ora vigente no Estado 

era suficientemente robusto, admite, na referida nota técnica, que este não se desenvolveu como 

esperado, apontando como causa deste subdesenvolvimento a ausência de ofertantes (sendo a 

Petrobras o único supridor no Estado) e a dificuldade de acesso à infraestrutura do setor382. 

Visto isso, a revisão regulatória neste Estado assume uma premissa para o 

desenvolvimento insatisfatório do setor ligeiramente distinta da alegada por parte considerável 

do mercado, ao argumentar que a divisão de competências regulatórias, e os problemas dela 

 
 

381 BRASIL. Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo – ARSESP. Nota Técnica 
NT. G-0003-2020. Processo ARSESP.ADM-0189-2020. 2020, p. 3. Disponível em: < 
http://www.arsesp.sp.gov.br/ConsultasPublicasBiblioteca/NTG-0003-2020.pdf>. Acesso em 19-12-2020. 

382 Ibid., p. 5 e 6. 
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resultantes, não são um empecilho relevante para este desenvolvimento, o qual não ocorre por 

problemas de mercado e de regulação mais adstritos à esfera federal (problemas estes também 

apontados no Gás para Crescer e no Novo Mercado de Gás, em conjunto com a questão da 

repartição de competências). 

Neste contexto, a minuta de deliberação elaborada pela ARSESP, apesar de baseada 

em preocupações similares às utilizadas pela AGENERSA no processo de revisão exposto no 

capítulo anterior, acabou por ser mais restritiva, proporcionando abertura de mercado menor do 

que esta última. Isto se torna especialmente evidente nas disposições sobre a comercialização 

de gás, que de acordo com o artigo 2º, III da minuta de resolução apresentada pela ARSESP, só 

poderia ser realizada por agentes expressamente autorizados pelo regulador estadual. Este ponto 

foi criticado nas contribuições de agentes como ABIQUIM, ABRACE, ABIVIDRO, Gas 

Bridge e ATGAS, que argumentaram que a competência para outorgar esta autorização seria 

exclusiva da ANP383. Ademais, estes agentes argumentaram que a minuta de resolução continha 

diversas restrições à entrada de agentes no mercado o que iria de encontro à lógica de abertura 

do mercado trazida pelo Novo Mercado de Gás. Neste sentido, destaca-se contribuição feita 

pelo IBP, que enviou carta à agência no âmbito da consulta pública argumentando que, “na 

prática está sendo criado e regulado um mercado que cria privilégios ao distribuidor na 

comercialização e transporte de gás natural no âmbito do território do Estado de São 

Paulo”384. 

Outra crítica relevante à minuta, apresentada pela ATGAS, diz respeito ao fato de que 

a minuta de resolução, ao invés de propiciar uma maior integração do mercado de gás em âmbito 

nacional, parecia buscar uma integração exclusivamente em âmbito estadual, afastando este 

mercado estadual do restante do mercado nacional. 

Também cabe observar que, diferentemente do ocorrido na revisão regulatória feita 

pela AGENERSA no Rio de Janeiro, a consulta pública exposta neste capítulo contou com 

participação e envio de comentários pela ANP, por meio de sua Superintendência de 

Infraestrutura e Movimentação385. Os comentários da ANP, apesar de apresentarem tom mais 

 
 

383 De acordo com as contribuições publicadas no site da ARSESP, disponíveis em < 
http://www.arsesp.sp.gov.br/SitePages/consultas-publicas.aspx >. 

384 Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis – IBP. Ofício IBP-PRES-11/20. Consulta Pública 
ARSESP nº 17/2019. Disponível em: 
<http://www.arsesp.sp.gov.br/ConsultasPublicasBiblioteca/IBP_CP17_2019.pdf>. Acesso em 24-01-2021. 

385 Disponíveis em < 
http://www.arsesp.sp.gov.br/ConsultasPublicasBiblioteca/Contribuicoes_CP102020_ANP.pdf >. Acesso em 
15-11-2020. 
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brando do que os dos outros agentes supracitados, buscaram defender a redução das restrições 

a entrada de agentes no mercado, a redução da ingerência do regulador estadual nos contratos 

privados do mercado de gás e reforçou a alocação da atividade de comercialização no âmbito 

de competência federal. 

Por fim, cabe observar que, na versão final da resolução, a qual foi recentemente 

publicada, grande parte das disposições criticadas, como as referentes à autorização de 

comercialização, restrições de entrada necessidade de integração com o mercado nacional 

foram rejeitadas pela ARSESP. 

 

 
3.4.2 – Gasoduto Subida da Serra. 

 

Um processo separado da consulta pública supracitada mas com forte ligação com as 

discussões sobre a abertura do mercado de gás e revisão regulatória no Estado, foi a discussão 

da quarta revisão tarifária da Comgás, especificamente no que se refere à inclusão, no plano de 

investimentos da companhia, de um novo gasoduto, conhecido como Gasoduto Subida da Serra. 

O gasoduto em questão está orçado em R$ 473 milhões (10% do investimento total aprovado 

para o ciclo 2018/2024), e possui capacidade para movimentar 16 milhões m³/dia de gás natural 

(equivalente à 20% da demanda nacional)386. Ocorre que este gasoduto, apesar de ter sido 

aprovado pelo regulador local para integrar a malha de distribuição estadual, de acordo com 

nota técnica do próprio regulador: “tem características operacionais que o assemelham a um 

gasoduto de transporte, com 31,5 km de extensão em tubos de aço de 20 polegadas, pressão de 

70 bar, e capacidade de movimentar até 16 milhões de metros cúbicos de gás por dia”387, o que 

fez com que sua classificação como gasoduto de transporte fosse contestada por algumas 

entidades. 

A Arsesp, por meio de nota técnica 388 , justificou a aprovação deste projeto por 

considerar que o gasoduto conferiria maior segurança ao suprimento de gás para a região 

metropolitana de São Paulo, ampliaria a capacidade de distribuição e, consequentemente, de 

 

386 ABRACE, ATGÁS, IBP, ABVIDRO, ANACE, ASPACER, ABAL e ABIQUIM. Verticalização do gás em 
São    Paulo:    Gasoduto    Subida    da    Serra    e    Terminal    de    GNL.    2020.    Disponível    em: 
<http://www.anacebrasil.org.br/wp-content/uploads/2020/07/06-30-06-2020-An%C3%A1lise-Gasoduto- 
Subida-da-Serra.pdf>. Acesso em 19-12-2020. 

387 BRASIL. Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo – ARSESP. Nota Técnica NT.G- 
0011-2019 (Processo ARSESP.GAS-6252-2019). Disponível em: 
<http://www.arsesp.sp.gov.br/ConsultasPublicasBiblioteca/NTG-0011-2019.pdf>. Acesso em 24-01-2021. 

388 BRASIL. Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo – ARSESP . Nota Técnica NT.F- 
0059-2019. Disponível em: <http://www.arsesp.sp.gov.br/ConsultasPublicasBiblioteca/NT.F-0059- 
2019.pdf>. Acesso em 24-01.2021. 
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fomento ao mercado local, beneficiaria, não só a Comgás, mas também as outras distribuidoras 

da região, seria um projeto economicamente vantajoso para a região, dentre outros pontos. 

A inclusão do Gasoduto Subida da Serra na malha de distribuição foi alvo de críticas 

manifestadas em carta assinada por associações representando transportadoras de gás e grandes 

consumidores, ligados ao mercado livre de gás. De acordo com a carta em questão, a inclusão 

deste gasoduto como parte da malha de distribuição local, e não como parte da malha de 

transporte, “impediria o aproveitamento de todo o potencial que esta infraestrutura poderia 

proporcionar ao mercado brasileiro de gás como um todo, notadamente no atual momento de 

abertura do mercado, onde os requisitos de flexibilidade e confiabilidade que esse ativo pode 

proporcionar seriam relevantes para a garantia do balanceamento do sistema de transporte 

em um ambiente de múltiplos carregadores”. Ademais, os supracitados agentes argumentaram 

que o projeto traria restrições e descoordenação ao mercado, principalmente, por apresentar 

lógica contrária à buscada para o mercado de gás em âmbito nacional. Isto é, ao invés da criação 

de um mercado único e conectado, estar-se-ia criando uma espécie de submercado, separado 

do mercado nacional. 

 
 

3.4.3 – Análise da Controvérsia. 
 

Conforme exposto acima, a revisão regulatória realizada pela ARSESP resultou em 

regras mais restritas de acesso ao mercado do que a ocorridas no Rio de Janeiro e em Sergipe 

(este principalmente, permitindo, inclusive, o by-pass físico), estados que, apresentando 

tendência oposta, propiciaram abertura de mercado mais significativa. Portanto, apesar de ser 

possível enxergar uma tendência gradual de unificação e harmonização da regulação e do 

mercado estadual e federal a partir dos dois casos analisados anteriormente (Celse e Revisão 

Regulatória Agenersa), a análise da revisão regulatória feita em São Paulo mostra que esta 

hipótese não se verifica universalmente. Assim sendo, as mudanças que atualmente vem 

ocorrendo nas regulações estaduais podem levar caminhar tanto para uma maior harmonização 

regulatória quanto um distanciamento maior entre a regulação estadual e federal, o que 

incentivaria o surgimento de novos conflitos no setor, tornando indispensável um esforço 

cooperativo entre agências. 

Os motivos para essa diferença no resultado dos processos de revisão não parecem 

perfeitamente claros, mas certas hipóteses podem ser formuladas para explicá-lo, tais como o 

maior desenvolvimento do mercado de São Paulo, o qual pode sustentar-se sem uma maior 
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integração com o mercado nacional, a presença menor de projetos de infraestrutura relacionados 

ao mercado livre (e, portanto, de maior pressão do mercado para a abertura389) ou uma possível 

influência maior dos concessionários locais no regulador estadual. Entretanto, destaca-se 

novamente que não existem evidências suficientes para que se possa avançar na tentativa de 

identificação e comprovação de hipóteses. 

De todo modo, o mercado de gás no Estado de São Paulo caminha de forma contrária 

aos objetivos buscados pelo Governo Federal para este setor, e apresenta forte potencial para 

futuros conflitos envolvendo agentes do mercado livre e concessionários locais, além de entes 

federativos de diferentes esferas da federação. Os resultados econômicos deste distanciamento 

de objetivos de possíveis conflitos não podem ser percebidos agora, já que a resolução acabou 

de ser publicada, mas se tornarão mais claros com o desenrolar de diferentes projetos e 

desenvolvimento do mercado loca e nacional. 

Quanto às discussões em torno do Gasoduto Subida da Serra, percebe-se que estas, 

assim como os casos anteriores analisados, contém uma contraposição entre interesses da 

distribuidora local, de um lado, e de transportadores e grandes consumidores interessados no 

mercado livre, de outro. Entretanto, este caso se diferencia dos outros, mostrando-se 

especialmente relevante, por ilustrar uma configuração diferente do problema resultante do 

compartilhamento do espaço regulado. Isto porque, neste caso, ao invés de ser discutida a 

possível violação de competência constitucional do Estado na entrega de gás natural (como nos 

casos Gemini e Celse) discute-se a situação oposta, ou seja, a violação da competência federal, 

pela construção e gasoduto classificado como sendo de distribuição mas que, teoricamente, 

deveria ser classificado como gasoduto de transporte. O conflito em questão tende a ser 

majorado caso aprovado o novo marco legal federal do setor, que confere à ANP a competência 

para classificar gasodutos como sendo de transporte a partir das suas características físicas. 

Por fim, independentemente da classificação a ser adotada para gasodutos como o 

Subida da Serra (se distribuição, transporte ou outro), casos como este demonstram que, no 

setor de gás, não é possível regular e equilibrar o sistema focando apenas em uma esfera de 

competências (seja a federal ou estadual). Esta preocupação é demonstrada em parecer 

elaborado por Joisa Dutra e Diogo Lisbona, membros do Centro de Estudos em Regulação e 

 
 
 
 

389 De fato, a magnitude do Projeto Celse pode ter sido fator relevante na opção regulatória do Estado de Sergipe, 
já que este projeto traria investimentos consideráveis ao Estado. 
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Infraestrutura da FGV, e apresentado por agentes do mercado livre de gás no âmbito da consulta 

pública de abertura do mercado da ARSESP, nas palavras dos autores: 

“A análise imediata da deliberação em consulta pública suscita como 
primeira e principal observação a necessária articulação e sobreposição 
entre esferas regulatórias. O arcabouço legal-regulatório atual da indústria 
do gás já determina que a autorização para a atividade de comercialização 
de gás natural está contida dentro da esfera de competência da União, como 
indicam o rol de atribuições da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP) definido pela Lei do Petróleo (Lei nº 9.478/1997) e o 
artigo 1º da Lei do Gás (Lei nº 11.909/2009).”390 

Neste sentido, para que se possa endereçar problemas e objetivos regulatórios como a 

criação de um mercado de gás único e nacional ou de submercados em determinados Estados, 

é necessária a cooperação ou coordenação entre os diferentes reguladores envolvidos. 

 
 

3.5. Análise Transversal dos Casos 

 
Após a análise feita acima, foi possível identificar alguns pontos em comum e algumas 

diferenças relevantes entre os casos estudados, que refletem as discussões já observadas na 

literatura analisada anteriormente e nos processos de alteração legislativa do setor. 

 
 

3.5.1. Natureza do Conflito e Impactos no Ambiente Regulado. 
 

A princípio, como ponto comum, as discussões em torno da implementação do 

mercado livre de gás e da divisão de competências no setor parecem sempre envolver um 

conflito similar entre dois principais grupos de interesse. 

O primeiro grupo, representado pelas distribuidoras locais, sustenta a manutenção de 

grande parte do arcabouço atualmente existente, com apenas pequenas adaptações para a 

estrutura de mercado livre, que não prejudiquem a organização atual do sistema. Este grupo 

justifica sua posição, principalmente, pela necessidade de manutenção da estrutura econômica 

e regulatória atual (especialmente a estrutura de monopólio e subsídios cruzados) para viabilizar 

a prestação do serviço de distribuição e ampliação da rede de gasodutos, além de sustentar uma 

interpretação constitucional mais atinente à competência exclusiva dos Estados para regular os 

 

 
390 DUTRA, Joisa, LISBONA, Diogo. Contribuição à Consulta Pública ARSESP Nº 10/2020. Centro de Estudos 

em Regulação e Infraestrutura da Fundação Getulio Vargas (FGV CERI). 2020, p. 4. Disponível em: < 
http://www.arsesp.sp.gov.br/ConsultasPublicasBiblioteca/Contribuicoes_CP102020_ANEXO_II_Contribuic 
ao_FGV_CERI.pdf>. Acesso em 28-11-2020. 
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serviços de distribuição, os quais envolveriam qualquer tipo de entrega ao consumidor final, 

além da comercialização no âmbito dos Estados. 

Já o segundo grupo, representado, majoritariamente, por investidores em grandes 

projetos de infraestrutura, transportadores de gás natural e pela própria União federal 

(principalmente órgãos como o MME e o ME) defende uma adoção mais intensa das regras de 

livre mercado, principalmente quanto à flexibilização de tarifas para os ramais dedicados e 

menor interferência regulatória dos órgãos estaduais na atividade de comercialização. Este 

caminho, na visão do segundo grupo, permitiria mais investimentos no setor, reforçaria a 

segurança energética do país e reduziria o preço da energia, trazendo externalidades positivas 

para o país. Ademais, este segundo grupo defende uma interpretação diferente da constituição 

e um conceito de distribuição que engloba menos atividades, não englobando, por exemplo, a 

atividade de comercialização. 

Também cabe observar que, além dos objetivos claramente legítimos buscados por 

cada grupo de interesse, os quais representam interesses públicos relevantes, mas distintos, estes 

grupos de interesse (especialmente os agentes econômicos que os integram) também defendem 

as posições mais lucrativas e vantajosas para si, o que é normal em qualquer ambiente de 

mercado e que não reduz a legitimidade de cada posição como um todo. 

Ademais, além dos dois grupos citados acima, outro grupo de interesses 

relevantemente envolvido nestas discussões, embora de forma menos ativa, devido à sua baixa 

representatividade, é o dos consumidores restantes, residenciais e comerciais, que não seriam 

elegíveis para a participação no mercado livre. Para esses consumidores, uma abertura de 

mercado poderia apresentar efeitos negativos ou não, dependendo da forma como esta for 

estruturada. 

A princípio, as conclusões expostas nos relatórios do Gás Para Crescer parecem 

apontar para uma clara vantagem em se instituir uma abertura mais agressiva do mercado, com 

possibilidades de by-pass da distribuidora local (ponto corroborado pela argumentação dos 

agentes livres nos Casos Gemini e Celse). Entretanto, uma análise mais detalhada deixa claro 

que uma abertura de mercado que não considere seus possíveis efeitos negativos pode ser 

altamente prejudicial ao setor. 

Neste sentido, em trabalho sobre o by-pass físico do sistema de distribuição, Carla 

Maria Gonçalves apontou, com base em dados econômicos do setor, possíveis externalidades 

negativas do by-pass para o mercado, as quais dificilmente conseguiriam ser minimizadas pelo 
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regulador estadual, quais sejam: (i) o aumento das tarifas para os consumidores remanescentes 

(ou seja, que não conseguem migrar para o mercado livre), já que os custos da distribuição 

teriam que ser repartidos em uma base menor de consumidores, criando um desequilíbrio no 

setor; (ii) o comprometimento do retorno dos investimentos já realizados; e (iii) o 

comprometimento da expansão da rede391. 

Este tipo de externalidade é comum em setores com economias de escopo, nos quais, 

de acordo com Macavoy, Spullber e Strangler392, a perda de parte de mercado por determinado 

agente pode levar à redução de lucros deste agente, corte de custos, ou aumento de tarifas para 

os consumidores restantes, sem melhorias no serviço como contrapartida. 

Neste sentido, Broadman e Kalt argumentam, conforme observado por Carla Maria 

Gonçalves393, que em face dos possíveis efeitos e externalidades positivas e negativas de uma 

abertura de mercado e by-pass do sistema de distribuição, este deveria ser regulado de modo a 

manter determinada eficiência alocativa entre os diversos agentes envolvidos, do ponto de vista 

econômico. Ou seja, o by-pass deveria ser regulado de modo que os ganhos e externalidades 

proporcionados por este superem seus custos. Ainda segundo Broadman e Kalt 394 , pela 

proximidade do mercado local, o regulador estadual seria mais sensível aos impactos sobre os 

consumidores locais do que o regulador federal, o que poderia justificar sua competência 

regulatória no setor. 

Este último argumento, entretanto, pode ser revertido pela observação feita 

anteriormente nesta dissertação, segundo a qual a preocupação e proximidade de determinado 

ente com uma demos mais restrita é muito mais dependente das características institucionais 

deste ente do que de seu caráter nacional ou infranacional395 e, conforme observado nos Estudos 

do Gás Para Crescer, as agências estaduais possuem diversas fraquezas institucionais que 

interferem com a eficiência da sua regulação. Ainda sobre este ponto, Carla Maria Gonçalves 

observa que, além da necessidade de preocupação com os custos e externalidades advindos 

 
 

391 GONÇALVES, Carla Maria de Oliveira Castro. A revisão do marco regulatório para o setor de gás natural e o 
by pass da rede de distribuição. 2019, p. 74. Disponível em < 
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace;/handle/10438/28876>. Acesso em: 2020-11-14. 

392 MACAVOY, Paul W.; SPULBER, Daniel F.; STANGLE, Bruce E. Is Competitive Entry Free - Bypass and 
Partial Deregulation in Natural Gas Markets, Yale Journal on Regulation, v.6,1989. p. 236. 

393 BROADMAN, Harry; e KALT, Joseph. How Natural Is Monopoly? The Case of Bypass in Natural Gas 
Distribution Markets. Yale Journal on Regulation. v.6 1989. p.195. Apud. Gonçalves, Carla Maria de Oliveira 
Castro. A revisão do marco regulatório para o setor de gás natural e o by pass da rede de distribuição. 2019, p. 
63. Disponível em < https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace;/handle/10438/28876>. Acesso em: 2020-11-14. 

394 Ibid., p. 62. 
395 ARRETCHE, Marta. Mitos da descentralização: mais democracia e eficiência nas políticas públicas. Revista 

Brasileira de Ciências Sociais: vol. 11, n. 31., 1996, p. 10. 
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desta mudança regulatória, deve ser dada atenção para a necessidade desta mudança ser 

realizada de forma gradativa, com atenção aos seus efeitos sobre os contratos de concessão 

existentes e sobre os consumidores locais396. Esta preocupação também se faz presente na obra 

de Floriano Marques Neto, segundo o qual, a introdução de maior competitividade ao setor “se 

não observar mecanismos de transição e gradação, oferece risco de comprometimento do 

próprio caráter público da utilidade”397. 

 
 
3.5.2. Especificidades dos Casos Concretos e Desafios para a Sua Resolução. 

 

Conforme observado acima, o desafio regulatório relacionado à abertura do mercado 

de gás e ao by-pass da rede de distribuição assemelha-se a diversos outros conflitos na regulação 

setorial, na qual impõe-se ao regulador o ônus de regular determinado espaço de arbitrar os 

interesses envolvidos e buscar uma solução que, acima de tudo, preserve o equilíbrio do sistema 

regulado e previna um possível colapso deste398. 

Ocorre que, no caso em questão, existem dois obstáculos principais, quais sejam: a 

insuficiência do regulador estadual (pelos problemas já expostos neste trabalho, identificados 

no Gás para Crescer) e a existência de forte interesse nacional e de um espaço regulatório 

compartilhado, envolvendo o regulador estadual e o federal. Portanto, independentemente do 

objeto em si da regulação, ou seja, o equilíbrio entre agentes em uma abertura de mercado, para 

o qual existem diversas soluções possíveis, também existe a necessidade de harmonizar a 

atuação destes reguladores para que possam ser buscadas soluções mais eficientes para o 

equilíbrio do sistema. Sem esta harmonização, não parece ser possível o enfrentamento eficiente 

do objeto a ser regulado. 

Além dos diversos interesses e pontos de vista envolvidos no setor e da especificidade 

decorrente do compartilhamento do espaço regulado, a análise dos casos concretos também 

possibilita a identificação de diferentes configurações que este espaço compartilhado pode 

assumir, assim como os seus efeitos. 

 
 
 
 

396 GONÇALVES, Carla Maria de Oliveira Castro. A revisão do marco regulatório para o setor de gás natural e o 
by pass da rede de distribuição. 2019, p. 74. Disponível em < 
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace;/handle/10438/28876>. Acesso em: 2020-11-14. 

397 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Universalização de Serviços Públicos e Competição – o caso da 
distribuição de gás natural. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 223, 2001, p. 136. 

398 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Regulação Econômica e suas Modulações. Revista de Direito 
Público da Econômia – RDPE. Ano 7, nº 28. 2009, p. 28. 



169  

No plano judicial, percebe-se que, em certos casos, como o Caso Gemini, o conflito 

entre reguladores é muito mais direto, com estes, inclusive, figurando em polos opostos de 

disputa judicial. Este embate ocorre pela visão diferente de cada regulador ao analisar 

determinado projeto de infraestrutura, com cada um buscando avocar para si a competência 

para regulá-lo. Já no Caso Celse, percebe-se uma situação oposta, pois não obstante as 

diferenças técnicas deste projeto em relação àquele, ao contrário do que ocorreu no Caso 

Gemini, no Caso Celse, a ANP e a agência estadual tomaram posição similar sobre o projeto, 

ao entender que este não pagaria tarifa à distribuidora local. Esta confluência de posições, 

entretanto, não impediu a judicialização do processo, pela irresignação do distribuidor local. De 

todo modo, o litígio ocorrido neste caso parece bem menos complexo do que o exposto no Caso 

Gemini. 

Ainda no plano judicial, cabe observar que não é possível identificar uma forte 

similaridade ou essência comum entre as decisões sobre o assunto. Isto ocorre tanto pela 

insuficiência de processos analisados (já que não é objetivo deste trabalho realizar uma análise 

quantitativa e sim qualitativa399) quanto pelo fato de as decisões analisadas não terem adentrado 

profundamente no mérito do assunto, pela sua natureza de decisão em sede liminar ou pela ação 

em si ser focada em questões processuais (como a Rcl 4210). 

Ademais, pelo conteúdo das decisões judiciais analisadas, entende-se que uma solução 

judicial das disputas e problemas trazidos pelo compartilhamento do espaço regulatório não 

parece ser uma solução eficiente, de forma a preservar o equilíbrio do setor e fomentar seu 

desenvolvimento. Isto porque, conforme exposto anteriormente, as decisões proferidas, em que 

pese o fato de parte delas ter ocorrido em sede liminar, abordaram de forma muito superficial 

o assunto, e não consideraram todas as suas vicissitudes e os possíveis impactos da própria 

decisão para o setor. 

De todo modo, por mais que as decisões fossem mais aprofundadas e cuidadosas, não 

parece existir uma solução puramente jurídico-constitucional clara sobre o assunto, já que a 

interpretação constitucional da questão, conforme visto anteriormente, possibilita diversas 

acepções distintas sobre o agente competente para regular o setor, todas válidas. Isto 

provavelmente se deve ao fato deste tipo de conflito no espaço regulatório compartilhado não 

parecer ter sido previsto pelo constituinte originário, existindo uma área cinzenta na qual a 

repartição de competências não é clara. Do mesmo modo, é difícil prever as possíveis 

 

399 Este tipo de análise (quantitativa) também não parece ser possível para este objeto, já que não existe volume 
relevante de disputas sobre o assunto, apesar da relevância da matéria em si. 
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consequências de uma decisão, já que estão presentes diferentes interesses públicos, com 

diferentes impactos, os quais são dificilmente comparáveis entre si. Isto é, caso o Poder 

Judiciário venha a decidir pela prevalência da regulação estadual, de modo a preservar os 

subsídios cruzados e a expansão da rede, não seria possível, de forma puramente jurídica, 

justificar a vantagem desta posição em relação a uma que priorizasse a segurança energética e 

atração de investimentos e vice-versa. 

Posto isso, como não parece existir, no âmbito constitucional, uma interpretação 

claramente correta do assunto e sim diversas interpretações possíveis, uma decisão puramente 

baseada na interpretação constitucional correria sérios riscos de ser excessivamente arbitrária. 

Já com relação à discussão regulatória no âmbito dos estados (casos do Rio de Janeiro 

e São Paulo), além dos grupos de interesse supracitados, parecem existir preocupações similares 

entre os reguladores estaduais, dentre elas, a de implementar uma estrutura de mercado livre de 

forma a preservar ao máximo a segurança jurídica do contrato de concessão. Além disso, a ANP 

se manifestou formalmente apenas na revisão regulatória da ARSESP e não na revisão da 

AGENERSA, o que pode ser justificado por uma possível aversão à deflagração de conflitos 

com reguladores estaduais sem motivos relevantes, já que a revisão ocorrida no Rio de Janeiro 

propiciou maior abertura do mercado do que a ocorrida em São Paulo, além de ter criado menos 

restrições para a entrada no mercado, especificamente no mercado de comercialização. 

Sobre este ponto, cabe observar que, por mais que não seja obrigação ou competência 

da ANP se manifestar em processos de consulta pública de outros reguladores, considerando 

que, com o novo marco legal, espera-se uma maior integração no mercado nacional de gás, a 

qual dependerá de medidas regulatórias da ANP, a existência de fortes disparidades entre regras 

estaduais pode criar problemas futuros para a agência federal. Estes problemas poderiam ser 

minorados ou evitados pela participação da agência nestes processos de consulta pública, de 

modo a incentivar a adoção de boas práticas comuns nos Estados. 

Entretanto, uma diferença básica entre os casos está no rumo específico tomado por 

cada agência reguladora. Neste sentido, a AGENERSA parece estar mais em linha com os 

objetivos federais de abertura do mercado e atração de investimento do que a ARSESP e ambas 

realizaram uma abertura de mercado bem menos intensa do que a observada no Estado de 

Sergipe (o qual admite, em certos casos, o by-pass físico, como observado no Caso Celse). 

Inclusive, a nova regulação editada pela ARSESP, ao invés de buscar a integração do mercado 

local com o mercado nacional, parece ter se aproximado de um modelo de mercado estadual 

integrado internamente, mas segregado do mercado nacional. Isto demonstra que, nos diferentes 
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processos de adaptação do mercado às regras de mercado livre, espera-se que posições 

diferentes sejam tomadas pelos Estados, com alguns se aproximando das regras federais, 

criando uma abertura maior e outros elaborando regimes mais fechados. Esta disparidade de 

posições, conforme mencionado anteriormente, tem o potencial para tornar ainda mais 

desarmônica a regulação do setor, além de criar mais conflitos entre reguladores e dificuldades 

para a atração de investimentos. 

Outro ponto que cabe observar é referente à possível fragilidade institucional do 

regulador estadual em face de pressões externas, principalmente devido à falta de 

independência deste regulador em comparação ao regulador federal, conforme citado nos 

relatórios do Gás Para Crescer. 

Por fim, em face do exposto acima, os casos observados apresentam uma miríade de 

configurações e efeitos distintos. Entretanto, todos apontam para o surgimento de fragilidades 

e problemas regulatórios decorrentes do espaço regulado compartilhado. Neste contexto, 

conforme observado na análise do marco legal e suas propostas de alteração, também não 

parece ser possível uma alteração legislativa e constitucional da matéria, já que interesses tanto 

dos Estados quanto da União estão envolvidos no assunto e qualquer tentativa de alteração legal 

que trouxesse maior precisão para o compartilhamento de competências foi rejeitada pelo 

legislativo, pela dificuldade de obtenção de consenso sobre o assunto neste plano. 

Logo, para a regulação eficiente e manutenção do equilíbrio do setor, é necessário a 

atuação conjunta e busca de consenso entre os diferentes reguladores envolvidos, a qual deve 

ser alcançada por mecanismos que partam, prioritariamente, das próprias agências e, em menor 

medida, do executivo dos Estados e da União, já que uma solução judicial ou legislativa para 

os casos não parece ser possível. 
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4. PROPOSIÇÕES PARA O SETOR 
 

 
4.1. Alternativas de Mecanismos de Coordenação 

 
Nos capítulos anteriores deste trabalho, foi possível identificar a existência de um 

compartilhamento do espaço regulatório no setor de gás pela ANP e por diferentes reguladores 

estaduais, assim como as ineficiências regulatórias decorrentes deste. 

Com base nas classificações de competências constitucionais expostas anteriormente 

neste trabalho, é possível identificar diferentes tipos de competências que compõem este espaço 

cinzento. No plano material, verificam-se duas competências materiais exclusivas, uma dos 

Estados, referente aos serviços locais de gás canalizado e outra da União, referente às demais 

atividades da cadeia do gás natural. Já no plano legislativo, a princípio, parecem existir duas 

competências legislativas exclusivas em conflito, uma dos Estados, também referente aos 

serviços locais de gás canalizado, a qual decorre implicitamente na supramencionada 

competência material, e outra da União, referente à legislação sobre energia. Neste caso, apesar 

de exclusivas se interpretadas separadamente, estas competências legislativas podem também 

ser interpretadas como concorrentes, já que apesar de a União ter competência para legislar 

sobre o setor de energia por meio do art. 22, IV da Constituição, os Estados também têm essa 

competência, embora restrita aos serviços locais de gás canalizado (também parte do macro- 

setor de energia) por meio do artigo 25, §2º da Constituição. 

Em resumo, o espaço compartilhado exposto acima possui uma zona cinzenta em que 

a delimitação entre as competências federais e estaduais não resta clara. Isto se deve, 

principalmente, à indefinição dos termos empregados na Constituição e à falta de clareza nos 

motivos do constituinte originário, de modo que não parece ser possível uma delimitação clara 

de competências nesta zona cinzenta pela simples interpretação constitucional. 

Do mesmo modo, uma alteração do texto constitucional, de modo a tornar mais clara 

esta divisão, não parece ser uma alternativa viável por dois obstáculos relevantes. O primeiro é 

a dificuldade de se obter um consenso na matéria, principalmente para alterações relevantes, já 

que mesmo em sede de lei houve dificuldade na delimitação mais precisa do texto legal 

dispondo sobre o papel de cada ente no setor, por divergências políticas (como foi observado 

na análise do marco legal feita anteriormente). O segundo está no fato de que o setor, por 

envolver tanto interesses nacionais (como a segurança do abastecimento e o desenvolvimento 

do mercado) como estaduais (como a universalidade e expansão do serviço, que demanda uma 
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economia de escala), dificilmente poderia excluir um destes entes federados de sua regulação, 

sob pena de sub-representação de certos interesses e dificuldade em se obter uma visão 

completa sobre o assunto. 

Visto isso, como uma melhor delimitação das competências ou uma consolidação 

destas em um único regulador não parece ser viável, a única alternativa apropriada para tanto 

parece ser por meio da regulação conjunta desta zona cinzenta por entes estaduais e federais. 

Ocorre que, conforme observado nos casos concretos e nas discussões travadas nos programas 

Gás Para Crescer e Novo Mercado de Gás, a cooperação entre reguladores e entidades federadas 

tem sido altamente problemática e improdutiva, gerando conflitos e insegurança jurídica (algo 

comum neste tipo de compartilhamento do espaço regulado, conforme apontado pela literatura 

analisada anteriormente). 

Desta maneira, para que esta regulação possa ocorrer de modo eficiente, com a redução 

dos conflitos entre reguladores e a consideração dos interesses e problemas envolvidos no setor, 

é necessária a adoção de técnicas que facilitem e direcionem a atuação conjunta entre os 

reguladores, eliminando o máximo possível as barreiras existentes para a obtenção de um 

consenso. 

Neste contexto, como a negociação direta entre os reguladores e entes federados 

(ocorridas em fóruns de discussão e processos de consulta pública) não parece surtir efeito por 

si só, mecanismos que dependem da obtenção de consenso entre os entes reguladores, como as 

provisões consultivas não mandatórias e os acordos interagências, dificilmente teriam 

efetividade. 

Assim, questiona-se se existe algum órgão com capacidade legal e institucional para 

coordenar estes entes conflitantes. Considerando-se que estes entes pertencem a diferentes 

esferas da federação e não existe um superior hierárquico comum a eles, o único órgão capaz 

de executar esta função coordenadora seria o STF. Ocorre que, conforme exposto 

anteriormente, tendo em vista a falta de clareza da Constituição Federal sobre o tema, e a 

subsequente dificuldade de obtenção de uma solução puramente jurídica para este, o poder 

judiciário, por meio do STF, não aprece ser um órgão adequado para esta função. Esta posição 

se torna ainda mais clara com a observação dos casos concretos analisados no capítulo anterior, 

que demonstrou que o posicionamento do judiciário sobre o assunto, além de ser extremamente 

moroso, tornando ainda mais severa a insegurança jurídica que paira sobre este, foi 

excessivamente raso, não sendo satisfatório para tratar do problema em questão. 
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Diante do exposto acima, e da inaplicabilidade de outros mecanismos analisados nesta 

dissertação, a única solução restante para o problema parece ser o desenvolvimento de um 

regramento geral único sobre o assunto pelos próprios agentes em conflito. Neste caso, 

considerando a necessidade de se estabelecer um tutor central deste regramento, de modo a 

evitar a permanência dos conflitos já presentes no assunto e sendo a ANP o agente com o papel 

central mais evidente neste espaço regulado, o ideal seria o desenvolvimento deste regramento 

geral pelo regulador federal. Esta disposição se assemelha a uma das formas do mecanismo de 

concurrence requirement, conforme definidos por Freeman e Rossi400, na qual uma agência 

define padrões que devem ser seguidos por outras. 

De fato, este mecanismo já se encontra em estudo no setor de gás no país, com o 

desenvolvimento, pela ANP, de um manual de boas práticas regulatórias no setor de gás, o qual 

já foi abordado anteriormente e, no momento, encontra-se em fase de consulta pública. 

Ademais, o uso de outro mecanismo similar no setor de gás também ocorre na Europa 

continental com a  imposição de diretrizes especificas pela União Europeia que devem  ser 

seguidas pelos Estados-Membros. Estas diretrizes têm como objetivo a implementação de um 

mercado europeu integrado, com a harmonização entre regulações de diferentes Estados- 

Membros, de modo a atrair investimentos e aumentar a eficiência e o desenvolvimento do 

setor401. 

Outro exemplo similar no qual diretrizes gerais são desenvolvidas por um regulador 

central pode ser observado no marco legal do saneamento básico no Brasil, presente na Lei 

Federal nº 14.026, de 15 de julho de 2020, segundo a qual, a Agência Nacional de Águas 

(“ANA”), passa a ser responsável pela definição de normas de referência para a regulação do 

setor de saneamento básico. Neste caso, entretanto, cabe esclarecer que estas normas de 

referência no setor de saneamento não são cogentes, mas sim condicionantes para que os 

Municípios acessem recursos financeiros públicos federais. 

 
 
 
 
 
 
 

400 FREEMAN, Jody; ROSSI, Jim. Agency Coordination in Shared Regulatory Space, Harvard Law Review, Vol 
125. 2012, p. 1160. 

401 DUTRA, Joisa, LISBONA, Diogo. Contribuição à Consulta Pública ARSESP Nº 10/2020. Centro de Estudos 
em Regulação e Infraestrutura da Fundação Getulio Vargas (FGV CERI). 2020, p. 8 e 9. Disponível em: < 
http://www.arsesp.sp.gov.br/ConsultasPublicasBiblioteca/Contribuicoes_CP102020_ANEXO_II_Contribuic 
ao_FGV_CERI.pdf>. Acesso em 28-11-2020. 
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4.2 – Regramento de Referência do Setor de Gás – Pontos a Serem Delimitados 

 
Em face da sugestão feita acima, dois pontos sobre o mecanismo de diretrizes gerais 

ainda precisam de mais detalhamento, quais sejam: a definição de sua abrangência e a definição 

de seu nível de vinculação aos Estados, se consensualmente (como atualmente presente no 

manual de boas práticas da ANP) ou impositivamente. Nesta discussão, deve-se tomar os 

cuidados necessários para que o mecanismo não viole o disposto na Constituição Federal e, ao 

mesmo tempo, possa atingir os objetivos buscados pelo setor, levando ao maior 

desenvolvimento deste. 

 
 

4.2.1. Limites da Densidade e Especificidade Normativa 
 

Quanto ao primeiro ponto levantado acima, referente aos limites deste regramento 

geral, faz-se necessário que tal regramento se restrinja aos objetivos atinentes ao interesse geral 

e nacional consistentes na criação de um livre mercado integrado, sendo limitado às áreas em 

que prevaleceria o interesse geral ou pela impossibilidade de regramento geral pela presença de 

especificidades que demandassem uma regulação local. Em resumo, existe um nível de 

densidade normativa que o regulamento em questão não deveria ultrapassar, pois se este for 

muito detalhado, precluir-se-ia a capacidade do regulador estadual de adaptar a regulação para 

as peculiaridades de cada estado, além de ser criado o risco do manual criar normas de áreas da 

regulação que não estariam alocadas, nem em parte, na esfera de interesse nacional. 

Discussões sobre a constitucionalidade e características de normas gerais deste gênero 

têm ocorrido constantemente no setor de saneamento, no qual, a partir da já citada Lei 14.026 

de 2020, foi outorgada à ANA a competência para definir “normas de referência” para o setor. 

Estas normas de referência não possuem, na constituição ou na lei, um detalhamento de seu 

conteúdo mínimo ou máximo, o que tem gerado discussões sobre o modo de sua aplicabilidade. 

De acordo com Alexandre Aragão, em palestra realizada pela internet no âmbito do V 

Seminário de Integração entre a FGV Direito Rio e Faculdade de Direito da UERJ 402, a 

definição de normas de referência pela ANA, da forma como preceitua a nova lei, não seria 

inconstitucional por si só. Entretanto, o nível de detalhamento destas normas não poderia ser 

alto a ponto de a norma não poder ser considerada como uma norma “de referência” e sim como 

uma norma regulatória padrão, que restringiria de modo exagerado a regulação local. 

 
 

402 Cuja gravação encontra-se disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=u8hMtF8aGEk&t=142s>. 
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Além de um nível de densidade apropriado para uma norma genérica, outras 

considerações sobre o conteúdo desta norma podem ser formuladas. 

Primeiramente, considerando a já exposta necessidade de equilíbrio do sistema de 

distribuição local e a preservação dos interesses dos consumidores locais remanescentes (ou 

seja, que não migrarão para um livre mercado) as preocupações exaradas pelos Estados, 

reguladores estaduais e distribuidores nos casos concretos analisados anteriormente devem ser 

consideradas. 

Dentre estas preocupações, destaca-se inicialmente a necessidade de preservação da 

viabilidade do serviço de distribuição local, ou seja, as relações de mercado livre e 

harmonização de regras não poderiam resultar no total desequilíbrio e colapso do mercado de 

distribuição. Sobre este ponto, cabe ressaltar que não seria um impeditivo absoluto o prejuízo 

econômico ao distribuidor ou a criação de dificuldades para a expansão da malha de 

distribuição, pontos estes que deverão ser sopesados pelo regulador central em face dos outros 

objetivos buscados para o setor (como a viabilidade e expansão do transporte e de projetos de 

geração termelétrica a gás). Aqui, o impeditivo seria que a regulação fosse além de um simples 

prejuízo aos interesses de um dos agentes, resultando em um colapso total da economicidade 

do sistema, ou seja, a intensidade dos efeitos desta regulação seria pautada por uma lógica de 

proporcionalidade. 

Ademais, deve se considerar que, apesar dos erros e ineficiências presentes na 

regulação estadual, o regulador estadual possui nível de experiência no setor que não deve ser 

desconsiderado. Visto isso, ao elaborar regras gerais sobre o setor, a ANP deveria se valer destas 

experiências, buscando incorporar nestas regras as melhores práticas existentes no país, o que 

também ajudaria a delimitar as áreas que deveriam se manter com o regulador estadual, por 

apresentarem especificidades entre Estados que impediriam uma regra única. Neste sentido, a 

própria consulta pública que hoje está sendo realizada com o manual de boas práticas pode ser 

um instrumento eficiente para que tais melhores práticas sejam absorvidas. Entretanto, a 

agência federal também deve buscar tais práticas ativamente, pelo estudo da regulação local. 

Por fim, outro ponto para o qual este regramento geral precisaria atentar seria a 

segurança jurídica dos contratos de concessão já firmados. Ou seja, um novo regramento geral 

(ou de referência) não poderia atentar contra direitos já postos e adquiridos, cristalizados em 

contratos, sob o risco de criação de enorme insegurança jurídica sobre o setor. Para isto, seria 

essencial que este novo regramento previsse regras de transição, vinculadas aos prazos 

remanescentes dos contratos de concessão já existentes. 
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4.2.2. Nível de Vinculação Normativa 
 

Quanto ao segundo ponto de questionamento, resta esclarecer se o regramento de 

referência em questão deve ter sua adoção compulsória ou opcional. 

A adoção opcional deste regramento, apesar de evitar, em parte, judicializações e 

questionamentos legais, cairia no mesmo problema atualmente enfrentado, consistente na 

dificuldade de obtenção de um consenso, sendo, portanto, uma solução com grande chance de 

ineficácia, problema relevante que será enfrentado pelo manual de boas práticas da ANP. 

Por outro lado, a adoção compulsória, apesar de trazer uma solução mais precisa e 

previsível para o setor, já que não existiria o risco de não obtenção de um consenso, apresentaria 

um grande risco de judicialização por parte dos Estados, reguladores estaduais e distribuidores 

de gás, já que se estaria diante de possível violação da competência estadual por parte da ANP. 

Por conseguinte, mesmo que seja possível a construção de uma tese jurídica que justificasse a 

legalidade da compulsoriedade da adoção do regramento geral feito pela ANP (conforme 

observado na análise do marco constitucional do setor feita neste trabalho), devido à incerteza 

presente na Constituição, esta tese seria altamente frágil, de modo que a tentativa de imposição 

do regramento geral dificilmente teria a efetividade que se busca. Ademais, não parece ser 

possível a compulsoriedade na adoção deste regulamento geral de referência sem disposição 

legal para tanto, já que a legislação atual dificilmente poderia ser interpretada como conferindo 

tal competência à ANP. Esta necessidade de lei não só criaria obstáculos burocráticos como 

políticos para a implementação das regras gerais e, considerando as dificuldades de delimitação 

de competência observadas nas discussões do novo marco regulatório, provavelmente sofreria 

questionamentos quanto a sua constitucionalidade e dificilmente apresentaria os resultados 

esperados. 

Com base no exposto acima, tanto a compulsoriedade quanto a consensualidade da 

adoção do regulamento geral enfrentam problemas que reduzem fortemente sua provável 

eficácia. Diante disto, uma alternativa viável para a implementação desta regulação de 

referência seria por meio da criação de incentivos para a adoção consensual deste regramento, 

aproximando-o a uma espécie de soft-regulation403. 

 
403 O termo soft-regulation (ou soft-law, como também pode ser chamado), assim como muitos outros no direito, 

não possui um conceito único, de fácil identificação. Entretanto, este trabalho adotará um conceito de soft- 
regulation com base em sua estratégia de vinculação e enforcement, sendo considerada como soft-regulation a 
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Sobre este ponto, cabe trazer algumas considerações da literatura sobre o uso de 

incentivos na prática regulatória os quais, conforme mencionado anteriormente nesta 

dissertação, podem ser utilizados em conjunto com os mecanismos de coordenação regulatória. 

A regulação por meio de incentivos pode ser sumarizada como a estratégia regulatória por meio 

da qual determinado regulador utiliza incentivos financeiros (como tributos negativos ou 

positivos) para direcionar os agentes regulados à determinada conduta buscada pelo regulador, 

em substituição à mecanismos mais tradicionais de comandos e controles impositivos404. É 

necessário observar, no entanto, que o mecanismo exposto no parágrafo acima diz respeito ao 

uso de incentivos por um ente público (de natureza regulatória ou não) para conformar a 

conduta de outro ente público, especificamente com relação à elaboração normativa e ação 

fiscalizatória deste. Este mecanismo difere do comumente citado pela literatura, que consiste 

em incentivos de um ente regulador para conformar a conduta de determinado ente privado 

regulado. De todo modo, conforme será observado abaixo, apesar desta diferença básica com 

relação aos sujeitos envolvidos na utilização do mecanismo, grande parte das vantagens e 

desvantagens deste, assim como a sua própria aplicabilidade, podem ser transpostas para a 

relação entre dois entes públicos com poder normativo. 

De acordo com trabalho de autoria de Glenn Blackmon405, o uso de incentivos como 

estratégia regulatória, no lugar de mecanismos mais diretos de comando e controle, mostra-se 

vantajoso quando o regulador possui dificuldades em acompanhar as ações do agente regulado 

e em discernir o caminho correto a ser seguido por este e quando sua capacidade de controlar 

as ações do regulado é restrita pelo processo legal. Soma-se a isto o fato de o agente regulado, 

em geral, ter maior conhecimento sobre a área em que atua e sobre seus custos e oportunidades 

do que o regulador. 

Adicionalmente, Baldwin, Cave e Lodge406 observam que estratégias baseadas em 

incentivos costumam ter menos custos de administração, ônus de coleta de informações e custos 

de compliance do que comandos impositivos. Os autores também observam que essas 

estratégias encorajam o agente regulado a atingir níveis de eficiência além dos buscados pelo 
 

norma cuja vinculação ocorre de modo voluntário, geralmente por meio de incentivos, e não pela prescrição 
coercitiva da própria norma (cf. BALDWIN, Robert. Better Regulation: The Search and The Struggle. 2010, 
pag. 5. In: BALDWIN, R. CAVE, M. Lodge, M. The Oxford Handbook of Regulation. Oxford University 
Press, 2010). 

404 BALDWIN, R. CAVE M., LODGE, M. Understanding Regulation: Theory, Strategy and Practice. 2nd 
edition, Oxford University Press. 2012, p. 111. 

405 BLACKMON, Glenn. Incentive Regulation and The Regulation of Incentives. Topics in Regulatory 
Economics and Policy Series 17. 1ª Ed. Springer Science +Business Media New York. 1994, p. 5, 6. 

406 BALDWIN, R. CAVE M., LODGE, M. Understanding Regulation: Theory, Strategy and Practice. 2nd 
edition, Oxford University Press. 2012, p. 112. 
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incentivador, caso entendam vantajoso, devido a maior flexibilidade dos padrões buscados por 

esses mecanismos. Por fim, apesar das vantagens desta estratégia, os autores também pontuam 

suas possíveis desvantagens, tais como a dificuldade de previsão dos efeitos dos mecanismos 

de incentivo e a morosidade para que produzam efeitos. 

Consequentemente, ao regular por meio de incentivos, o regulador pode obter maior 

eficiência ao conferir mais flexibilidade para que o agente regulado, mais informado sobre seus 

próprios custos e operações, tome as medidas mais adequadas para atingir determinado fim. 

Ademais, conforme observado acima, estas vantagens podem ser transpostas, por meio 

de analogia, para a relação entre dois entes públicos com capacidade normativa. A principal 

destas vantagens é a supracitada dificuldade de se implementar certas medidas por meio de 

mecanismos de comando e controle devido a restrições e incertezas quanto à legalidade destas 

medidas, restrições estas muito menos comuns no uso de incentivos. Além disso, ao incentivar 

a adoção de um manual de boas práticas com baixa densidade normativa pelo regulador estadual 

no lugar de tentar impor sua competência normativa, o ente federal confere maior flexibilidade 

ao atingimento das metas de abertura do mercado. Com esta flexibilidade, o ente estadual pode 

avaliar os custos e benefícios da adoção do manual para o mercado interno assim como a melhor 

forma de aplicá-lo considerando as peculiaridades de cada Estado. 

Quanto às ineficiências e fragilidades da regulação por incentivos, a morosidade não 

parece ser um problema relevante, já que o gradualismo destas transformações é uma de suas 

premissas, principalmente pela necessidade de preservação da segurança jurídica dos contratos 

de concessão existentes. Já com relação à ineficiência referente à falta de previsibilidade dos 

resultados dos incentivos, cabe observar que tal falta de previsibilidade é um aspecto inevitável 

de qualquer medida regulatória. Deste modo, sua prevenção e/ou mitigação dependerá da 

elaboração cuidadosa do manual, de modo a assegurar que este, mesmo devendo possuir baixa 

densidade normativa, não seja tão amplo a ponto de não conseguir atingir os objetivos 

propostos. 

Após as considerações acima quanto às vantagens e à aplicabilidade do uso de 

incentivos para a adoção e implementação de um manual de boas práticas, evidencia-se a 

necessidade de se identificar um mecanismo de incentivos suficientemente forte para atingir os 

objetivos propostos. Assim sendo, a partir da literatura analisada anteriormente neste trabalho, 

o incentivo mais apropriado para operacionalizar a implementação destas normas de referência 
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seria por meio dos repasses financeiros condicionados, a exemplo das transferências 

condicionadas e livres analisadas a partir da obra de Machado e Palotti407. 

A tentativa de uso de transferências condicionadas no setor de gás já foi discutida no 

âmbito do Projeto de Lei Complementar nº 149 de 2019, conhecido como Plano Mansueto, 

citado anteriormente neste trabalho. Apesar deste projeto não ter como objetivo a 

implementação de normas de referência no setor, ele previa, dentre outros pontos, a realização 

de melhorias regulatórias no setor de gás, as quais seriam condicionantes para a realização de 

operações de crédito com a União. Entretanto, devido a diversos motivos relacionados à 

situação política e fiscal da época, o projeto acabou sendo arquivado em 04 de maio de 2020408. 

Outro exemplo do uso de um mecanismo de repasses condicionados como incentivo 

para a adoção de regras gerais ou de referência ocorre no setor de saneamento, por meio da já 

citada Lei 14.026 de 2020. De acordo com esta lei, as normas de referência do setor, criadas 

pela ANA, apesar de não serem impostas coercitivamente pela própria lei aos entes 

infranacionais, devem ser adotadas para que estes entes tenham acesso a recursos públicos 

federais e à contratação de financiamentos com recursos da União409. 

No caso que se propõe para o setor de gás, os recursos específicos a serem vinculados 

à aceitação destas normas dependeriam de análise econômica da União, podendo ser 

relacionados, à título de exemplo, ao auxílio financeiro, conferido pelo BNDES aos Estados, 

em processos de desestatização de companhias de distribuição de gás estaduais. 

Entretanto, importa ressaltar que a criação de normas de referência por meio de soft- 

law, apesar de ter maior aceitação, não veda completamente esta nova regulação ao surgimento 

 
407 MACHADO, J.A. e PALOTTI, P.L.M. Entre Cooperação e Centralização: Federalismo e Políticas Sociais no 

Brasil Pós-1988. Revista Brasileira de Ciências Sociais – Vol. 30 nº 88, junho de 2015, p. 69. 
408 Conforme ofício comunicando o arquivamento, disponível no site da Câmara dos Deputados < 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1894278&filename=Tramitacao- 
PLP+149/2019> (Acesso em 12-12-2020) 

409 “Art. 4º-B: A ANA manterá atualizada e disponível, em seu sítio eletrônico, a relação das entidades 
reguladoras e fiscalizadoras que adotam as normas de referência nacionais para a regulação dos serviços 
públicos de saneamento básico, com vistas a viabilizar o acesso aos recursos públicos federais ou a 
contratação de financiamentos com recursos da União ou com recursos geridos ou operados por órgãos ou 
entidades da administração pública federal, nos termos do art. 50 da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. 
§1º A ANA disciplinará, por meio de ato normativo, os requisitos e os procedimentos a serem observados pelas 
entidades encarregadas da regulação e da fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico, para a 
comprovação da adoção das normas regulatórias de referência, que poderá ser gradual, de modo a preservar 
as expectativas e os direitos decorrentes das normas a serem substituídas e a propiciar a adequada preparação 
das entidades reguladoras. 
§2º A verificação da adoção das normas de referência nacionais para a regulação da prestação dos serviços 
públicos de saneamento básico estabelecidas pela ANA ocorrerá periodicamente e será obrigatória no 
momento da contratação dos financiamentos com recursos da União ou com recursos geridos ou operados 
por órgãos ou entidades da administração pública federal.” 
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de conflitos e judicializações. Inclusive, a própria Lei 14.026 de 2020 é atualmente alvo de duas 

ADIs (de nos 6492 e 6536), nas quais se questiona, dentre outros pontos, a constitucionalidade 

destas normas de referência. 

Apesar disso, o entendimento exposto neste trabalho é que tal norma, contanto que 

contendo densidade e especificidade normativa adequada, mesmo tendo sua aceitação como 

condição para o recebimento de recursos federais, não violaria a Constituição. Isto ocorre, 

primeiramente, pelos já extensamente expostos motivos referentes à presença do interesse 

nacional no setor, que justificam a sua regulação pela União, além da necessidade de 

harmonização deste para evitar ineficiências e atingir um equilíbrio setorial. Ademais, a 

imposição de condicionantes é algo natural no mecanismos de transferências condicionadas, 

fazendo parte da própria definição que lhe é dada pela doutrina – explorada anteriormente – 

além de ser um mecanismo essencial para a integração nacional, conforme obra já citada de 

Heleno Taveira Torres410. 

Neste sentido, a única possibilidade de existir inconstitucionalidade neste mecanismo 

é na hipótese da densidade normativa deste não condizer com o que pode se esperar de uma 

norma geral ou “de referência”, o que causaria uma violação da proporcionalidade, ao se 

estabelecer condicionantes muito duras para o acesso a recursos federais, dificultando, ao invés 

de facilitar, a melhoria da regulação local. Além disso, cabe apontar que embora a criação de 

um manual de boas práticas de adoção puramente consensual não necessite de lei autorizativa, 

já que sua adoção se dá inteiramente por opção do regulador estadual, não existindo violação 

da competência deste, o mesmo não ocorre caso a adoção de tais regras sejam condicionantes 

para o recebimento de recursos financeiros. Isto porque, primeiramente, não poderia a ANP 

determinar condicionantes para o recebimento, por um Estado, de recursos da União Federal, 

cuja destinação deve ser decidida por esta e não por uma agência regulatória setorial. Ademais, 

mesmo sem uma obrigatoriedade em sua adoção, o mero fato desta adoção ser necessária para 

o recebimento de recursos federais conferiria a estas regras um grau de vinculação que 

demandaria a legitimação legal específica da agência que as criaria. Isto se torna mais evidente 

caso tais regras versem sobre questões claramente alheias à competência da ANP, tal como a 

governança das agências estaduais e o processo de revisão tarifária. 

Sobre esta autorização legal, cabe apontar que, a princípio, a transferência voluntária 

de recursos entre entes da federação não precisaria de lei autorizativa específica, já que tal 

 

410 TORRES, Heleno Taveira. Constituição financeira e o federalismo financeiro cooperativo equilibrado 
brasileiro. R. Fórum Dir. fin. e Econômico – RFDFE | Belo Horizonte, ano 3, n. 5, 2014, p. 26. 
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transferência já é expressamente permitida pela Lei Complementar nº 101 de 2000, sendo 

exigido apenas a obediência ao disposto no artigo 25 desta lei411, a exemplo da regularidade 

fiscal do beneficiário e a previsão deste repasse na lei de diretrizes orçamentárias vigente. 

Portanto, as disposições sobre o repasse, incluindo suas condicionantes, caso previstos na lei 

orçamentária, poderiam ser regulados pelo próprio instrumento que concretizar o repasse (e.g.: 

instrumento de convênio) ou por decreto. 

Entretanto, no caso específico, o ideal seria a fixação das condicionantes mais 

relevantes por meio de lei em sentido formal (de forma similar à que se buscou com o Plano 

Mansueto), de modo a conferir maior segurança ao mecanismo. Isto evitaria possíveis 

acusações de abuso de poder do presidente da república ou constrição ilegal do poder de 

regulação da agência estadual, além de dispor de condições claras aplicáveis para todos os 

Estados sem diferenciações relevantes. O instrumento legal autorizativo em questão não 

precisaria (nem deveria) estipular em detalhes as condicionantes para recebimento dos recursos 

públicos, mas tão somente dispor de forma mais genérica sobre os limites impostos à ANP para 

a elaboração destas regras e como estas seriam analisadas para fins de liberação dos recursos 

supramencionados. 

Em conclusão, entende-se que, para que seja possível equilibrar a atuação de diferentes 

reguladores no espaço regulatório compartilhado do setor de gás, evitando falhas regulatórias e 

barreiras ao desenvolvimento do setor, a medida mais apropriada seria a adoção de uma 

regulação geral ou de referência, que busque este equilíbrio nos termos expostos acima. Esta 

regulação deveria se dar na forma de uma soft-regulation, sendo sua implementação pelos entes 

infranacionais condicionante para o recebimento de certos recursos da União. 

 
 
 

 
411 “Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos 

correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, 
que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde. 
§ 1o São exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na lei de diretrizes 
orçamentárias: 
I - existência de dotação específica; 
II - (VETADO) 
III - observância do disposto no inciso X do art. 167 da Constituição; 
IV - comprovação, por parte do beneficiário, de: 
a) que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente 
transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos; 
b) cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde; 
c) observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive por 
antecipação de receita, de inscrição em Restos a Pagar e de despesa total com pessoal; 
d) previsão orçamentária de contrapartida.” 
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4.3 – Recomendações ao Manual de Boas Práticas da ANP 

 
Por fim, este capítulo se encerra com críticas e sugestões ao atual Manual de Boas 

Práticas da ANP, posto em consulta pública, com base nas conclusões traçadas acima. 

Conforme dito anteriormente, o Manual de Boas Práticas é dividido em três partes, a 

primeira com princípios regulatórios gerais; a segunda com princípios e boas práticas 

específicos à área do gás natural; e a última com orientações para a implementação destes 

princípios. Esta sessão será concentrada nas duas primeiras partes e exclusivamente nos 

aspectos mais jurídicos destas, de modo a identificar se a densidade normativa do manual está 

de acordo com o que se espera de uma norma de referência e se foram endereçadas as críticas 

feitas durante os programas federais que discutiram os problemas do setor. 

A primeira parte do manual recomenda a adoção de mecanismos, cujo propósito 

principal é de aperfeiçoar o processo decisório da agência reguladora, muitos deles impostos às 

agências federais pela Lei 13.848 de 2019. Dentre estes mecanismos, destacam-se: a criação de 

agência autônoma (já que alguns poucos Estados não a possuem), com requisitos mínimos de 

governança, transparência e rito decisório; a realização de análise de impacto regulatório e 

consulta pública para a edição de novas normas; e a privatização da concessionária estadual. 

Na segunda parte do Manual de Boas Práticas, a ANP, novamente, sugeriu mudanças 

em linha com as sugestões feitas no âmbito do Gás para Crescer e do Novo Mercado de Gás, 

algumas das quais já foram implementadas em processos de revisão regulatória no setor. Dentre 

estas medidas, inclui-se a exclusão da margem de comercialização cobrada pela distribuidora 

ao consumidor livre (já que este adquirirá o gás diretamente de um comercializador ou 

produtor); a equiparação e harmonização entre a regulação aplicável ao CL, AI e AP; a 

transparência no processo de aquisição de gás e de cálculo tarifário pelo distribuidor local; a 

avaliação criteriosa dos bens que comporão a base regulatória de ativos do concessionário; a 

adoção de indicadores de qualidade dos serviços; e a separação da atividade de comercialização 

de gás da prestação dos serviços de rede, assim como entre outras atividades naturalmente 

monopolísticas e concorrenciais. 

Algumas destas sugestões, a princípio, parecem se distanciar do que se espera de uma 

norma geral de referência, já que incidem em áreas que não envolveriam claramente o interesse 

geral e nacional (que justifica a intromissão a ANP no assunto), como por exemplo as sugestões 

referentes à governança do regulador estadual, o cálculo da base regulatória de ativos do 

concessionário local e o processo de aquisição de gás por este. 
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Entretanto, apesar de incidirem em área mais afeta ao interesse local do que nacional, 

estas sugestões são claramente genéricas e possuem baixíssimo detalhamento, de modo que não 

precluem a atuação do regulador local, apenas a vinculam a critérios de eficiência e 

transparência que devem ser adotados por qualquer órgão público independentemente de 

qualquer regra de referência. Ademais, como o manual não possui adoção obrigatória, uma 

possível extensão deste para áreas mais afetas ao interesse local pode ser aceita, principalmente 

ao se considerar que estas melhorias repercutirão positivamente sobre a segurança energética e 

o uso adequado de recursos naturais, que são parte tanto do interesse local quanto do interesse 

nacional. 

De todo modo, a versão final do manual precisará considerar as sugestões e 

comentários dos concessionários de distribuição e reguladores locais, de modo a incluir as boas 

práticas já adotadas por estes nesses procedimentos. Isto se tornará ainda mais relevante se a 

adoção do manual se tornar condicionante para o recebimento de recursos federais. 

Além disso, caso o manual trate destas questões mais afetas ao interesse local e, 

cumulativamente, tenha sua adoção como condicionante para o recebimento de transferências 

financeiras, a lei autorizativa que dispor sobre estas transferências deveria autorizar 

expressamente o manual a tratar destes pontos. Isto porque, enquanto as disposições referentes 

ao fornecimento de gás para agentes que participam do mercado livre fazem parte de um espaço 

regulatório compartilhado, justificando a sua regulação conjunta pela ANP (por meio de normas 

mais gerais) e pelo regulador estadual (por meio de normas mais específicas) , o mesmo não se 

verifica em questões mais afetas ao interesse local, como a governança do regulador estadual e 

os processos de revisão tarifária. Assim sendo, caberia à lei formal dispor que tais questões 

poderiam ser tratadas pela ANP em um manual de boas práticas determinante para o repasse de 

recursos. Também cabe observar que uma disposição deste tipo não seria inconstitucional, já 

que ela não representaria uma constrição compulsória à capacidade organizacional dos Estados 

pela União, mas tão somente a definição de critérios, pela União, para o repasse de recursos 

desta, cuja transferência é voluntária (o que, conforme já mencionado, é comum à natureza de 

qualquer repasse financeiro412). Muito menos existiria inconstitucionalidade da disposição 

destas regras pela ANP, já que uma agência reguladora do setor, por sua especialidade técnica, 

seria órgão mais adequado para propor tais regras (contanto que, neste caso, tivesse autorização 

legal para tanto). 

 
412 TORRES, Heleno Taveira. Constituição financeira e o federalismo financeiro cooperativo equilibrado 

brasileiro. R. Fórum Dir. fin. e Econômico – RFDFE | Belo Horizonte, ano 3, n. 5, 2014, p. 26. 
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Apesar de um possível excesso quanto a certas sugestões do manual, algumas outras 

sugestões parecem ser excessivamente genéricas, como as sugestões referentes à regulação 

sobre o CL, AP e AI. Neste sentido, o manual poderia, por exemplo, dispor sobre níveis 

mínimos de consumo para o enquadramento destes agentes, sobre a necessidade ou não de uma 

autorização local, em conjunto com a autorização da ANP, e sobre o procedimento para 

enquadramento destes agentes (e.g.: o que foi muito criticado no Gás Para Crescer e no Novo 

Mercado de Gás, conforme citado anteriormente). Caso contrário, mesmo que se obtenha uma 

melhoria regulatória nos Estados, estes continuariam aplicando regras altamente díspares entre 

si e com relação à União, principalmente no mercado livre, o que impediria uma integração do 

mercado nacional por meio da harmonização regulatória, conforme discutido, principalmente 

no Gás Para Crescer. 

Em resumo, o manual não pode ser detalhado ao extremo, de modo que perca sua 

característica como norma de referência, criando riscos de judicialização e de interferência na 

competência estadual, mas também não pode ser tão genérico que, mesmo que gere uma 

melhoria regulatória, não leve à harmonização regulatória e integração nacional do setor. 

Ademais, uma possível melhoria que poderia ser incluída no Manual de Boas Práticas 

seria a sugestão de princípios e conteúdos mínimos para os futuros contratos de concessão dos 

serviços de distribuição de gás dos Estados (a serem firmados após expirado o prazo das 

concessões atuais). Com isso, seria possível regular e equilibrar de modo mais eficiente a 

relação tanto entre a regulação estadual e estes contratos como a relação entre estes últimos e a 

regulação federal, dando maior integração ao setor. Sugestão similar foi feita por Vera Monteiro 

em palestra online sobre “os desafios do novo marco legal do saneamento”, realizada pela 

Escola Superior da Advocacia413, com relação ao futuro conteúdo das normas de referência a 

serem editadas pela ANA para este setor. 

Cabe observar, entretanto, que o Manual de Boas Práticas ainda se encontra em sua 

versão inicial, e poderá passar por diversas mudanças e aperfeiçoamentos durante o processo 

de consulta pública. Neste sentido, a ANP deverá buscar, durante este processo, a incorporação 

das melhores práticas já verificadas na regulação estadual, principalmente com relação à 

critérios de governança, e o detalhamento mais apropriado de algumas sugestões referentes ao 

mercado livre de gás e à regulação incidente sobre o CL, AP e AI. 

 
 
 

413 Cuja gravação encontra-se disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=8hh_wVi5kko>. Acesso em 
24-01-2021. 
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Por fim, o maior problema no Manual de Boas Práticas da ANP está na ausência de 

mecanismos que incentivem sua adoção, a qual, de acordo com o próprio manual, é opcional. 

Consequentemente, existem grandes chances deste manual não ser implementado, motivo pelo 

qual sugere-se, neste trabalho, o uso dos repasses financeiros condicionados como meio de 

incentivo para essa adoção, da forma exposta acima. Com isso, espera-se que uma melhoria 

regulatória na regulação estadual, assim como a harmonização desta entre diferentes Estados e 

com a própria União possa ser atingida, de modo a proteger a viabilidade dos serviços de 

distribuição e, ao mesmo tempo, proporcionar uma maior atração de investimentos para o setor. 
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CONCLUSÃO 
 

 
O setor de gás natural no Brasil, nas diferentes etapas que compõem sua cadeia de 

aproveitamento, tem apresentado desenvolvimento aquém do esperado. Um dos motivos 

para esta dificuldade de desenvolvimento está na insegurança jurídica e dificuldade de 

atração de investimentos decorrentes da repartição de competências no setor, dividida entre 

União e Estados pela Constituição Federal. 

Ao analisar a redação e o processo de elaboração da Constituição Federal de 1988, 

em comparação com projetos recentes de infraestrutura e discussões no setor de gás, é 

possível verificar atividades claramente sob a competência dos Estados, atividades sob a 

competência da União e uma zona cinzenta na qual a competência de ambos estes entes 

parece coexistir. Esta zona cinzenta, comum em sistemas federativos cooperativos, localiza- 

se principalmente na entrega do gás natural ao consumidor deste produto ou a instalações 

industriais que buscam seu aproveitamento e/ou transformação. Os problemas da falta de 

definição sobre o regulador competente para disciplinar esta atividade se tornaram ainda 

mais relevantes com a proliferação de grandes projetos de infraestrutura no setor 

(principalmente de geração termelétrica à gás) e com a tentativa, pela União Federal, de 

implementação de um mercado livre de gás natural, principalmente com a criação das 

figuras do CL, AP e AI. 

Neste sentido, observando-se a literatura de referência da área, é possível criar 

diversas hipóteses sobre como as competências nesta zona cinzenta podem ser alocadas, 

favorecendo os Estados ou a União. Entretanto, apesar de já existir grande volume de 

literatura sobre o assunto, não existe uma solução clara para esse problema, devido à 

ausência de mecanismos e disposições constitucionais claras sobre tal repartição. 

Esta situação cria, na prática, um espaço regulatório compartilhado no setor de gás, 

no qual as competências regulatórias da União, dos Estados e de seus respectivos órgãos 

reguladores se relacionam, em situações de interseção ou simples complementariedade. 

Apesar de certos autores argumentarem que este espaço regulatório compartilhado tem 

aspectos positivos, por criar maior oportunidade de interação entre reguladores e uma 

regulação mais completa e protetiva, o que se verifica na prática (e que também é sustentado 

por parte majoritária da literatura) é o surgimento de conflitos, redundâncias normativas e 

a dificuldade de implementação de políticas públicas no setor, o que desincentiva 



188  

investimentos e o próprio crescimento do setor, gerando efeitos negativos para a economia 

e para a sociedade como um todo. 

Somam-se aos efeitos deletérios deste espaço compartilhado os diversos problemas 

e ineficiências encontrados na regulação e governança dos entes reguladores estaduais, 

conforme identificados em programas federais de discussão do setor. Além destes 

problemas locais, a criação de um mercado de gás integrado nacionalmente enfrenta barreira 

significativa na presença de enormes diferenças nas regulações de diferentes Estados, parte 

destas partindo das peculiaridades dos Estados e parte da própria divisão e multiplicidade 

de agentes com poder decisório sobre o setor. Estas diferenças têm se acentuado ainda mais 

nos processos de revisão regulatória atualmente executados pelas agências reguladoras 

locais, com certas revisões fortalecendo a modelagem de um mercado livre e outras indo 

em sentido contrário. 

Apesar das desvantagens deste compartilhamento, ele parece ser inevitável no 

ordenamento jurídico atual. Primeiramente, porque a consolidação de competências em um 

único ente ou até a delimitação mais precisa destas competências por lei ou alteração 

constitucional dificilmente traria bons resultados, já que não é possível negar que ambos os 

entes envolvidos no espaço compartilhado (União e Estados), possuem legítimos interesses 

na regulação do setor, os quais poderiam receber atenção insuficiente com a exclusão de 

um destes entes deste espaço compartilhado. Ademais, todas as tentativas observadas de 

delimitação mais precisa da matéria em sede de alteração legislativa foram infrutíferas, pela 

dificuldade de obtenção de um consenso, pelos diversos interesses envolvidos e 

dificuldades naturais do sistema político neste aspecto. 

Do mesmo modo, a resolução do problema por via judicial não parece produzir 

resultados satisfatórios, tanto pelos limites naturais do alcance de decisões judiciais na 

resolução de problemas quanto pelo fato de que as decisões observadas nos casos em que 

tal compartilhamento de competências foi judicializado foram demasiadamente rasas, no 

sentido de que não discorreram sobre diversas das controvérsias apresentadas pelas partes, 

principalmente por meio de pareceres de especialistas, e não endereçaram consequências e 

aspectos relevantes do setor (tais como a segurança energética e atração de investimentos ). 

Em face do exposto acima, a melhor solução possível para os problemas analisados 

parece ser por mecanismos ede cooperação ou coordenação envolvendo os próprios entes 

reguladores que compartilham o espaço regulado no setor de gás. Por conseguinte, foi feita 

a análise de mecanismos de cooperação  e coordenação  encontrados tanto na literatura 
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específica sobre cooperação interfederativa quanto na literatura de coodenação regulatória. 

Esta última guarda especial relevância para este trabalho, pelo fato de suas discussões serem 

focadas nas instituições envolvidas no problema de pesquisa (isto é, as agências 

reguladoras), abarcando, portanto, as especificidades próprias destas instituições. 

Os mecanismos supracitados podem ser meramente cooperativos, sendo adotados de 

modo consensual pelos envolvidos, sem uma relação hierárquica expressa entre estes, ou de 

coordenação propriamente dita, com determinados padrões básicos estabelecidos por um 

ente, os quais devem ser seguidos pelos outros. 

Neste sentido, com base no observado neste trabalho, a melhor solução, tanto no 

sentido de evitar conflitos como no sentido de preservar os interesses legítimos exarados 

pelos diferentes entes que compõem o sistema regulado seria por um meio termo entre os 

métodos de coordenação e cooperação acima citados, expressado pelo uso de mecanismos 

de soft-regulation, similar ao que se propõe atualmente no setor de saneamento básico no 

Brasil. 

Para tanto, propõe-se a criação de normas de referência para o setor, com a 

capacidade de harmonizar as regras vigentes entre os Estados e possibilitar a implementação 

de um mercado livre, as quais, entretanto, não teriam densidade e especificidade normativa 

exageradas a ponto de precluir a atividade normativa do regulador estadual. Ademais, a 

elaboração destas regras teria, como principal balizador, a necessidade de preservação, não 

só da segurança jurídica dos contratos de concessão atualmente vigentes, como também da 

viabilidade dos serviços de distribuição de gás, os quais precisam de certa economia de 

escala para serem economicamente viáveis e para não onerar de modo excessivo os 

consumidores que não migrarem para o mercado livre de gás. 

Com base no exposto acima, pela sua capacidade técnica, posição central no setor e 

visão mais integrada do mercado, a ANP seria o ente mais adequado para a criação e 

implementação destas regras, devendo, no entanto, valer-se das melhores práticas e da 

experiência existente das agências estaduais. De fato, a ANP já está em fase de elaboração 

de manual de boas práticas do setor; entretanto, tal manual ainda apresenta espaço para 

possíveis melhorias, as quais espera-se que serão feitas durante seu processo de consulta 

pública. Dentre estas melhorias, a principal seria a adoção de mecanismo que incentive sua 

adoção, já que a versão atual do manual é de adoção consensual. Neste sentido, propõe-se, 

neste trabalho, o uso do mecanismo das transferências condicionadas como incentivo, de 
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modo que a adoção do manual se torne necessária para o acesso, pelos Estados, a 

determinados recursos federais. 

Com isto, espera-se não só uma melhoria na regulação local, como uma 

harmonização entre as regulações de diferentes Estados, proporcionando maior segurança 

para investimentos, o crescimento do setor e a preservação dos serviços públicos de 

distribuição de gás, o que traria resultados positivos para a economia do país e para o acesso 

e aproveitamento deste recurso natural de tamanha e inegável relevância. 
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