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Status do Projeto de Lei 6407/2013 

• Aprovado pela Câmara dos Deputados em 1º de setembro de 2020;

• Submetido à apreciação do Senado Federal;

• Em caso de alterações no texto, retorna para a Câmara dos Deputados;

• Caso aprovado, segue para sanção ou veto presidencial.
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Principais alterações

Atual PL 6407/2013

MME competente para autorizar importação e exportação ANP competente para autorizar importação e exportação

Concessão para estocagem subterrânea precedida de 
licitação (ato conjunto MME e ANP)

Autorização da ANP para estocagem subterrânea 

Não obrigatoriedade do livre acesso às instalações de 
escoamento, processamento e terminais de GNL

Acesso negociado às instalações de escoamento, 
processamento e terminais de GNL

Qualquer empresa com sede e administração no Brasil e que 
observe as restrições de objeto social pode solicitar 
autorização. Para a concessão, veda-se relação de controle 
ou coligação entre concessionário e carregador no mesmo 
duto.

Desverticalização por grupo societário em relação às 
atividades de E&P, importação, carregamento e 
comercialização. Regra de transição: os atuais poderão exibir 
certificado de independência.

Expansão de gasodutos proposto pelo MME ou por terceiros Expansão de gasodutos proposto por Gestor da Área de 
Mercado ou pela ANP

Concessão como regime de outorga para novos gasodutos e 
Autorização (30 anos, prorrogáveis por igual período) para 
gasodutos existentes e suas ampliações e gasodutos 
internacionais

Autorização sem prazo como regime de outorga para novos 
gasodutos

4



Expectativas positivas do Projeto de Lei

• Aceleração nos processos de investimentos em novos gasodutos de transporte 
em face da simplificação nos processos de Autorização;

• Tendências de melhorar a competição na precificação do gás com o surgimento 
de novos terminais privados de GNL, acesso negociado às instalações de 
escoamento, terminais, processamento;

• Sinaliza a futuros projetos de E&P para que sejam contempladas instalações de 
escoamento do gás em vez da simples reinjeção;

• Impacto positivo na distribuição com o aumento da competição na oferta da 
molécula.
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Questões ausentes no projeto de Lei e de interesse da distribuição

• Ausência de sinalização ao mercado de distribuição de elementos para sua expansão tais 
como:

- Promoção de leilões de termoelétricas a gás buscando alta eficiência e operação na base de 
carga.   

- Integração com setor elétrico buscando o sinal locacional nos Leilões de   Termoelétricas e 
competindo Geração + Transmissão versus Geração + Gasoduto;

- Modelo favorece termoelétricas flexíveis e gás GNL importado em detrimento do 
escoamento do gás do pré-sal.

• Intervenção em questões regulatória estaduais trazendo incertezas e riscos de 
judicialização
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Divulgação de informações sobre o PL sem embasamento de mercado

• Destravamento imediato de U$31 bilhões/ano em investimentos na indústria, aumento da 
arrecadação de impostos superior a R$50 bilhões além de 4 milhões de novos empregos;

• Competição entre os agentes e redução do preço do gás ao usuário final em níveis de 30% a 
50%;

• Queda de 30% no preço do GLP - gás de botijão, ao consumidor final com impacto na 
redução no nível da pobreza no Brasil;

Nota: O preço do GLP tem precificação fixada com base em paridade internacional assim como a 
gasolina, diesel, óleo combustível, etc. Pode ser importado e exportado não sendo precificado em 
função do nível de produção nacional.
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Visão da Distribuição: a comercialização ao usuário final é matéria de 
competência estadual
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Art. 47. Ressalvado o disposto no § 2º do art. 25 da Constituição
Federal, a comercialização de gás natural dar-se-á mediante a
celebração de contratos registrados na ANP.
§ 1º Caberá à ANP informar a origem ou a caracterização das
reservas que suportarão o fornecimento dos volumes de gás
natural contratados.
§ 2º A ANP, conforme disciplina específica, poderá requerer os
dados referidos no § 1º deste artigo do agente vendedor do gás
natural.

Referência ao § 2º do art. 25 da Constituição Federal
Contratos registrados na ANP e com necessidade de demonstração de 
reservas

Art. 31. A comercialização de gás natural dar-se-á mediante a celebração de 
contratos de compra e venda de gás natural, registrados na ANP ou em entidade por 
ela habilitada, nos termos de sua regulação, ressalvada a venda de gás natural pelas 
distribuidoras de gás canalizado aos respectivos consumidores cativos.

§ 1º A ANP deverá estabelecer o conteúdo mínimo dos contratos de 
comercialização, bem como a vedação a cláusulas que prejudiquem a concorrência.

§ 2º Poderão exercer a atividade de comercialização de gás natural, por sua conta e 
risco, mediante autorização outorgada pela ANP, as distribuidoras de gás canalizado, 
os consumidores livres, os produtores, os autoprodutores, os importadores, os 
autoimportadores e os comercializadores.

§ 3º Não está sujeita a autorização da ANP a venda de gás natural, pelas 
distribuidoras de gás canalizado, aos respectivos consumidores cativos.

§ 4º A comercialização de gás natural no mercado organizado de gás natural deve 
ser efetuada por meio de contratos de compra e venda padronizados, nos termos da 
regulação da ANP.

Lei 11909/2009 PL 6407/2013

Contratos registrados na ANP ou em entidade cadastrada pela ANP. Não precisa demonstrar 
reservas.
Ao suprimir do texto a referência ao § 2º do art. 25 da Constituição Federal, o PL passa a 
considerar a atividade de comercialização exclusividade da ANP. 
Essa matéria é inconstitucional por avançar nas prerrogativas dos estados. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art25%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art25%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art25%C2%A72


Visão da distribuição: livre comercialização ao usuário final é matéria 
dos Estados

• A disciplina da livre comercialização e do agente comercializador já existe em 12 Estados brasileiros. No Estado 
de São Paulo é prevista desde os Contratos de Concessão assinados em 1999/2000 e o assunto está totalmente 
regulado desde 2011 sem qualquer contestação.

• No estado de Santa Catarina a Resolução ARESC nº135, de 25 de julho de 2019, dispõe sobre as condições para 
Autorização de comercializador de gás canalizado no Estado de Santa Catarina.

• Resolução ARESC nº136, de 25 de julho de 2019, dispõe sobre as condições da prestação do serviço de 
distribuição de gás canalizado a usuários livres, Autoprodutores e Autoimportadores.

• No entanto, o PL 6407/2013 prevê a regulação exclusiva da comercialização por parte da ANP (federal) 
trazendo dificuldades regulatórias e alto rico de judicialização.
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Visão da distribuição: o PL e a regulação em Santa Catarina e demais 
estados

• Os estados brasileiros, em termos constitucionais, tem a prerrogativa de realizar os serviços de distribuição de gás canalizado e sempre o 
fizeram de forma integrada, ou seja, implantando as redes, movimentando o gás e o comercializando até os usuários. Com o advento da 
abertura do mercado, também o estado de Santa Catarina abriu a possibilidade da comercialização do gás ser realizada por terceiras partes 
– os comercializadores. Para tanto a Resolução ARESC nº136, de 25 de julho de 2019, dispõe sobre as condições da prestação do serviço de 
distribuição de gás canalizado a Usuários Livres, Autoprodutores e Autoimportadores. E, a Resolução ARESC nº135, de 25 de julho de 2019, 
dispõe sobre as condições para Autorização de comercializador de gás canalizado no Estado de Santa Catarina.

• O estado de Santa Catarina não abre mão de registrar e fiscalizar a atuação dos Comercializadores e realiza toda a regulação para que os 
segmentos de autoprodução, autoimportação e consumidores  possam crescer de forma harmônica e saudável. A partir do chamado city-
gate a regulação é estadual.

• O texto do PL6407 ao tratar da Comercialização, omite o papel dos estados e atribui a Comercialização à regulação e fiscalização da ANP –
Capítulo VII. Até a Lei 11909/2009 a separação permanecia clara, ou seja a Lei Federal somente poderia regular até o city-gate e  até este 
ponto o Comercializador registrado na ANP atenderia à legislação federal. Na rede de distribuição da SCGÁS a regulação e fiscalização das 
atividades de comercialização passariam à ARESC.

• As manifestações das entidades ligadas ou contratadas pelos grandes consumidores deixaram claro por ocasião das contribuições à  
Consulta Pública 10/2020 da ARSESP no Estado de São Paulo, em 07/09/2020, que o seu entendimento é um total by-pass nos Estados e 
pretendem, se aprovado o PL6407 judicializar as decisões em prejuízo dos Estados.

• As consequências seriam negativas para os usuários regulados, livres, concessionária, observem algumas questões que são
disciplinadas pela ARESC e passariam a ser competência da ANP. 
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Visão da distribuição: necessidade da regulação Estadual

• A interface da Movimentação do Gás destinado aos Usuários Livres, Autoprodutores e Autoimportadores e do gás destinado ao
usuário cativo exige a disciplina regulatória estadual por envolver questões técnicas e econômicas com direto impacto junto aos
usuários do serviço de distribuição e da própria distribuidora estadual.

• Essa regulação deverá estabelecer os registros dos comercializadores e as disciplinas contratuais exigíveis entre o comercializador
e o Usuário Livre, Autoprodutor e Autoimportador, bem como entre o Usuário Livre, Autoprodutor e Autoimportador e a
Distribuidora para a efetivação dos serviços de distribuição.

• Entre os assuntos a serem disciplinados, destacamos:
- Regras de nominação por parte do usuário, inclusive com penalizações no caso de descumprimento;
- Regras relacionadas às perdas e formas de compensação;
- Regras de corte e religação em caso de inadimplência do usuário livre junto ao comercializador;
- Regras de corte e religação em caso de inadimplência do usuário livre junto a concessionária;
- Regras quanto ao relatório certificado, contendo dados diários, relativos às Características Físico-Químicas do gás canalizado,
- Regras sobre a qualidade do gás no Ponto de Recepção e no Ponto de Entrega;
- Regras sobre condições de faturamento, tendo em vista que o conjunto de medição é de responsabilidade da distribuidora, sendo que as informações

devem ser compartilhadas com o comercializador;
- Regras para os casos em que o usuário livre permanece como cativo para parcela do volume utilizado;
- Regras que assegurem, para cada transação, a disponibilidade do gás canalizado ao usuário livre;
- Condições de interrupções;
- Regras de fiscalização, de transparência e de informação ao público.

• Mesmo nos casos de não compartilhamento do gás, o regramento se mostra necessário na maior parte das questões relacionadas
à comercialização.

• Os assuntos de comercialização são intrinsicamente ligados à atuação da distribuidora de forma que é inviável a dupla regulação
entre agência estadual e ANP.
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Visão da distribuição: gasodutos de transporte e de distribuição 

Art. 7º Será considerado gasoduto de transporte aquele que atenda a, pelo menos, um dos seguintes critérios:

(...)

VI – gasoduto destinado à movimentação de gás natural, cujas características técnicas de diâmetro, pressão e extensão 
superem limites estabelecidos em regulação da ANP.

§ 1º Fica preservada a classificação do gasoduto enquadrado exclusivamente no inciso VI do caput deste artigo que 
esteja em implantação ou em operação na data da publicação desta Lei.

Comentário: o conceito do gasoduto de transporte só pode ser definido de acordo com as suas funções e não as suas 
dimensões. O gasoduto de transporte não pode se conectar aos usuários finais. Em caso de aprovação dos termos 
do artigo 7º, VI, a ANP poderia classificar como gasodutos de transporte, futuros gasodutos de distribuição, 
resultando na oneração de custos e conflito de competências com as atividades de distribuição. 
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