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Destaques legislativos     06/08/2020 

Esse informativo apresenta as proposições legislativas referentes a defesa 
da concorrência e regulação que estão tramitando nas casas legislativas 
federais (Câmara dos Deputados e Senado da República). 
 

Mais um passo na direção do gás!!!! 

O Relator do Projeto de Lei n. 6.407, DE 2013 (apensado: PL no 
6.102/2016) disponibilizou nessa quinta-feira (05/08/2020) parecer 
preliminar sobre a Lei do Gás para consulta dos parlamentares (Parecer 
preliminar Dep. Laércio Oliveira). 

De acordo com a Agência Câmara de Notícias são pontos relevantes do 
projeto: 

- empresas de transporte de gás deverão atuar com independência, sem 
participar de outras atividades do setor, como exploração, importação 
ou comercialização de gás natural; 

- os gasodutos poderão ser usados por todos os carregadores (agente 
que contrata o serviço de transporte de gás natural), mediante 
contratos, sem discriminação. É o chamado acesso a terceiros, que 
também será praticado nos gasodutos de escoamento da produção, nas 
instalações de tratamento ou processamento de gás natural e nos 
terminais de gás natural liquefeito (GNL); 

- o detentor de autorização para exploração de instalações de 
escoamento, processamento, transporte, estocagem e terminais de GNL 
deverá disponibilizar, em meio eletrônico, informações sobre suas 
instalações e serviços prestados de forma acessível a todos os 
interessados; 

- os carregadores deverão constituir conselho de usuários para 
monitoramento do desempenho, da eficiência operacional e de 
investimentos dos transportadores; e 

- a tarifação usará o modelo de entrada e saída, em que há uma 
cobrança pela injeção do gás natural (ponto de entrega) e outra pela 
retirada (ponto de recebimento). São, portanto, duas tarifas diferentes 
pagas pelo carregador, que vão levar em conta aspectos de custos 
locais. No modelo praticado hoje, chamado tarifa “postal”, todas as 
transações ocorridas dentro da rede de transporte pagam a mesma 
taxa, que independe de onde o gás é injetado ou retirado. Nesse modelo, 
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há um subsídio cruzado, em que carregadores situados próximos dos 
pontos de entrada acabam custeando os que distam destes pontos. 

Fonte: Agência Câmara de Notícias 

 

Alguns dispositivos que afetam o ambiente concorrencial Novo Marco 
Regulatório do Gás: 

Concorrência 

Art. 4o A atividade de transporte de gás natural será exercida em regime 
de autorização, abrangendo a construção, ampliação, operação e 
manutenção das instalações. 

§ 1o A ANP regulara ́ a habilitação dos interessados em exercer a 
atividade de transporte de gás natural e as condições para a autorização 
e transferência de titularidade, observados requisitos técnicos, 
econômicos, de proteção ambiental e segurança. 

§ 2o A outorga de autorização de atividade de transporte que contemple 
a construção ou ampliação de gasodutos sera ́ precedida de chamada 
pública, nos termos da regulamentação da ANP. 

§ 3o Dependem de prévia autorização da ANP a cisão, fusa ̃o, 
transformac ̧a ̃o, incorporac ̧a ̃o, reduça ̃o de capital da empresa 
autorizata ́ria ou a transfere ̂ncia de seu controle societa ́rio, sem prejuízo 
do disposto na Lei no 12.529, de 30 de novembro de 2011. 

  

Art. 5o O Transportador deve construir, ampliar, operar e manter os 
gasodutos de transporte com independência e autonomia em relac ̧a ̃o 
aos agentes que exerc ̧am atividades concorrenciais da indu ́stria de ga ́s 
natural. 

§ 1o É vedada relaça ̃o societa ́ria direta ou indireta de controle ou de 
coligac ̧a ̃o, nos termos da Lei no 6.404, de 16 de dezembro de 1976, entre 
transportadores e empresas ou conso ́rcio de empresas que atuem ou 
exerc ̧am func ̧o ̃es nas atividades de explorac ̧a ̃o, desenvolvimento, 
produça ̃o, importac ̧a ̃o, carregamento e comercializac ̧a ̃o de ga ́s natural. 

§ 2o E ́ vedado aos responsa ́veis pela escolha de membros do conselho 
de administrac ̧a ̃o ou da diretoria ou de representante legal de empresas 
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ou consórcio de empresas que atuem ou exerc ̧am func ̧o ̃es nas atividades 
de explorac ̧a ̃o, desenvolvimento, produc ̧a ̃o, importac ̧a ̃o, carregamento e 
comercializac ̧a ̃o de ga ́s natural ter acesso a informac ̧o ̃es 
concorrencialmente sensíveis ou exercer o poder para designar ou o 
direito a voto para eleger membros do conselho de administrac ̧a ̃o ou da 
diretoria ou de representante legal do transportador. 

§ 3o A empresa ou o consórcio de empresas que tenha obtido 
autorizac ̧a ̃o para o exercício da atividade de transporte de ga ́s natural 
ate ́ a data de publicac ̧a ̃o desta lei e na ̃o atenda aos requisitos e crite ́rios 
de independência estabelecidos no caput e nos §§ 1o e 2o terá que 
submeter-se a ̀ certificac ̧a ̃o de independência expedida pela ANP, nos 
termos de sua regulac ̧a ̃o, no prazo de ate ́ tre ̂s anos, contados da 
publicac ̧a ̃o desta Lei, ou de até dois anos, contados da ediça ̃o de 
mencionada norma, o que expirar por u ́ltimo. 

... 

Art. 18. A ANP devera ́ regular e fiscalizar o acesso de terceiros aos 
gasodutos de transporte, disciplinando a cessa ̃o de capacidade 
mediante a fixac ̧a ̃o de condic ̧o ̃es e crite ́rios para sua liberac ̧a ̃o e 
contratac ̧a ̃o. 

§ 1o Entende-se por cessa ̃o de capacidade a transfere ̂ncia, no todo ou 
em parte, do direito de utilizac ̧a ̃o da capacidade de transporte 
contratada. 

§ 2o A regulac ̧a ̃o da ANP devera ́ estabelecer mecanismos compulso ́rios 
de cessa ̃o de capacidade cuja necessidade de uso de forma continuada 
na ̃o possa ser comprovada por seus contratantes. 

§ 3o A ANP poderá estabelecer, para novos gasodutos que não integrem 
o sistema de transporte de ga ́s natural, período no qual o acesso não 
sera ́ obrigato ́rio. 

  
Regulação 

Art. 9o A ANP, após a realizac ̧a ̃o de consulta pu ́blica, estipulara ́ a receita 
ma ́xima permitida de transporte, bem como os crite ́rios de reajuste, de 
revisa ̃o perio ́dica e de revisa ̃o extraordina ́ria, nos termos da regulac ̧a ̃o, 
na ̃o sendo essa receita, em nenhuma hipo ́tese, garantida pela Unia ̃o. 
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Para ́grafo u ́nico. As tarifas de transporte de ga ́s natural sera ̃o propostas 
pelo transportador e aprovadas pela ANP, apo ́s consulta pu ́blica, 
segundo crite ́rios por ela previamente estabelecidos. 
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