
REGULAMENTAÇÃO

O debate sobre o uso do gás canalizado produziu importantes sugestões para
a formulação de novas políticas nos planos federal e estadual, como a
desvinculação dos preços do gás dos demais combustíveis e a transformação
das frotas de táxis e ônibus urbanos para uso do gás natural

AVEZ DO GÁS
Pedro Carlos Garcia Costa*

A polêmica sobre a posição do Estado de
Minas Gerais no cenário econômico na-

cional - recentemente reativada - traz à baila a
interessante situação de um dos componentes
básicos do desenvolvimento: o fornecimento de
energia de fonte segura, limpa e de custo aces-
sível. É nesse aspecto que Minas tem peculia-
ridades marcantes. Em seu território estão as
principais nascentes dos grandes rios do Brasil
Oriental Alguns desses cursos d'água estão
cobertos por grandes represas, produtoras e
exportadoras de energia para o Centro-Leste e
Sul brasileiros. Foram e são um dos pilares da
economia dessa região, fornecendo hidroele-
tricidade confiável e barata. Mas, apesar de
todo esse potencial disponível, a matriz
energética estadual está calcada, essencialmente,
na energia gerada pela biomassa dos maciços
florestais plantados e, principalmente, das
manchas florestais nativas residuais.

Não é uma situação confortável. Nosso
principal insumo energético é caro e, por seu
uso descontrolado, altamente degradador do
meio ambiente. A explotação da biomassa já
causou às bacias hidrográficas que aqui têm
origem danos que só em médio e longo prazos,
e a altíssimo custo, poderão ser minimizados.

É uma situação perversa para quem,
como os industriais mineiros, pretende um salto
de qualidade e quantidade na produção indus-

trial, conforme comprova pesquisa recente,
encomendada pela Fiemg à Vox Populi: 50%
das indústrias desejam aumentar a produção e
lançar novos produtos, 46% planejam maiores
investimentos em pesquisa e desenvolvimento
e 45% buscam ampliar suas vendas ao merca-
do externo. Perverso, porque é difícil para
muitos setores industriais mineiros atingir ní-
veis de competitividade internacional, em ter-
mos econômicos e ambientais, sem substituir o
carvão vegetal e a lenha por fonte energética
limpa e ecologicamente correta. Não falamos
aqui apenas do mercado externo mas, também,
do mercado interno, que deve ser suprido com
produtos idênticos.

O governo do Estado demonstrou estar
atento a esses fatos, ao transformar as Centrais
Elétricas de Minas Gerais - Cemig - em com-
panhia energética e criar a Gasmig, em 1986.

Mas a situação conjuntural que balizou
o movimento mineiro pelo gás natural - e que
garantiu ao Estado uma pequena cota desse
insumo e a construção do gasoduto Rio-Belo
Horizonte - é, agora, outra. Foram substanci-
almente modificadas as limitações impostas
pela Constituição Federal  distribuição de gás
canalizado e, também, a sociedade civil tor-
nou-se mais consciente da necessidade de um
meio ambiente ecologicamente saudável para
se obter melhor qualidade de vida.
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Com a Emenda Constitucional n° 5/95. a
Carta Magna passou a permitir a atuação de
empresas privadas na distribuição do gás ca-
nalizado. Por outro lado, o desejo dos indus-
triais mineiros de produzir mais e melhor para

temas relacionados a:
- Aspectos Jurídicos e Institucionais:
- Emenda Constitucional n° 5/95 e seus

reflexos na legislação atual:
concessão, regulamentação, contrato e

ter acesso aos mercados externos e internos garantias.
espelha-se nos princípiosdodesenvolvimento	II - A Situação do Gás Combustível em
sustentável.	 Minas Gerais:

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais,	- histórico;
que, em importantes questões estaduais, tem-
se apoiado em audiências públicas, realizou o
Ciclo Nacional de Debates sobre Gás Canali-
zado nos dias 11 e 12 de dezembro de 1995.
Esse tipo de encontro tem trazido importantes
subsídios ao processo legislativo, como, por
exemplo, na elaboração das leis florestal e de
recursos hídricos e na criação da Secretaria
Estadual do Meio Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável.

- importância do gás para Minas Gerais:
- planos de investimentos;
- políticas de preços e comercialização.

III - Gás Natural no Brasil:
- reservas e produção;
- alternativas de suprimento no Estado:

Bacia de Campos e projeto Brasil-Bolívia;
- formação de preços do gás natural.

IV - Uso do Gás:
- experiência dos consumidores;

Nos dois dias do ciclo, foram debatidos	- experiência internacional;

Comentários à emenda do gás canalizado
Júlio César dos Santos Esteves*

No conjunto das propostas de emen-
das constitucionais de origem governa-
mental popularizado como "reforma
econômica", aquela referente à altera-
ção do monopólio do serviço de explo-
ração do gás canalizado não foi, com
certeza, a que despertou maior aten-
ção.

Os embates travados no Congresso
Nacional e refletidos na mídia tiveram,
como objeto, predominantemente, ou-
tros temas da reforma, como aqueles
relativos à quebra das reservas de mer-
cado d0 petróleo, dos serviços de tele-
comunicações ou ainda à definição e
ao tratamento da empresa nacional.

Com algumas alterações às propos-
tas originais, foi afinal aprovada a
reforma econômica, pondo termo a
monopólios estatuídos pela Constitui-
çãode 1988.

No que se refere ao serviço de
distribuição de gás canalizado, a alte-
ração, consubstanciada na Emenda
Constitucional n° 5, de 15 de agosto
de l995, incidiu sobre o2°do art. 25

da Lei Fundamental, que estabelecia:
"Art. 25 .................
o 1O

	Cabe 	1
L - L.aIe aos Estados explorar

diretamente ou mediante concessão a
empresa estatal com exclusividade de dis-
tribuição, os serviços locais de gás canali-
zado"

Ficava pois cingido aos limites da
atuação do Estado-membro, seja por sua
administração direta, seja pela transferên-
cia a empresa de sua administração indi-
reta, o serviço de distribuição de gás cana-
lizado.

O monopólio constitucional suscitava
controvérsias entre os que viam na reserva
uma proteção necessária à manutenção da
soberania estatal e à prestação do serviço
- de alcance social - mediante a prática
de tarifas justas, e aqueles que o conside-
ravam um obstáculo ao desenvolvimento e
à adequada exploração do recurso.

Mesmo entre a doutrina jurídica, co-
lhem-se manifestações, como a do Prof.
Manoel Gonçalves Ferreira Filho, que
considerava o preceito "um dos pecados
da Constituinte" que atendia "aos

xenófobos e inimigos da iniciativa pri-
vada" (Cf. Comentários à Constitui-
ção Brasileira de 1988, vol. 1, Saraiva,
1990, São Paulo, P. 205).

Prevalece, com a promulgação da
Emenda n° 5/95, a extinção da reser-
va. A nova disposição constitucional
não obriga os Estados a transferirem o
serviço para a iniciativa privada. Per-
maneceu facultada a exploração direta
Pelo Estado ou através de concessão. A
distinção está em que, agora, o conces-
sionário poderá ser um particular.

Conforme aprovada, a Emenda
prevê que a concessão se dará nos
termos da lei, vedada a edição de
medida provisória sobre a matéria. A
limitação representada pela exclusão
de uso da medida provisória parece ter
funcionado como uma espécie de con-
dição do legislador, usada não apenas
no particular da exploração do gás
canalizado, mas na reforma econômica
como um todo. Com efeito, alteram-se
pontos sensíveis da Constituição com a
exigência de que a regulamentação
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- transporte urbano e outros usos.
Esse evento permitiu colher importantes suges-

tões para a formulação de novas políticas nos
planos federal e estadual, entre as quais se desta-
cam:

- assegurar para o Estado um maior volume
de gás, compatível com a necessidade da rápida
transformação do parque industrial usuário de
energéticos provenientes da biomassa. Auxilia-se,
assim, a melhoria da qualidade desses produtos
industriais e a minimização da agressão à cober-
tura vegetal de Minas e de Estados vizinhos, o que
facilitará a preservação das bacias hidrográficas
do Brasil Oriental;

- assegurar a distribuição de gás às regiões do
Triângulo, Sul de Minas e Vale do Aço;

- priorizar ouso do gás para as indústrias onde
exista relação direta com a qualidade final dos
produtos e com amelhoriaambiental, consideran-
do-se que no Brasil a oferta será muito menor que
a demanda, hoje e no futuro próximo;

- definir modelos de parceria, de contratos e
de garantias para a distribuição e uso do gás, de
acordo com as peculiaridades regionais:

- estabelecer uma política de preços para o
gás, desvinculando-a dos demais combustíveis;

- reformular o Conselho Estadual de Ener-
gia. ampliando a participação da sociedade ci-
vil;

- transformar as frotas de táxis e ônibus
urbanos das metrópoles do Centro-Leste e Sul
brasileiros para uso do gás natural, visando à
melhoria da qualidade de vida.

Cabe, agora, ao Executivo e ao Legislativo
estaduais dar seqüência ao aprimoramento das
leis e à forma de participação da iniciativa
privada e do Estado na distribuição do gás
canalizado em Minas Gerais.

* Géologo- Consultor da Área de Meio Am-
biente da Gerência-Geral de Consultoria
Temática da Assembléia Legislativa

necessária à implementação de muitas
das mudanças seja necessária e exclu-
sivamente fruto da atuação do Paila-
mento.

Quanto à Emenda sobre o gás
canalizado, a menção à regulamenta-
ção por lei deve ser entendida à luz do
sistema constitucional de repartição de
competências.

A concessão de serviço, como sabi-
do, constitui-se em espécie de contrato
administrativo pelo qual o poder pú-
blico transfere a terceiros a execução de
determinado serviço público. A com-
petência legislativa sobre licitação e
contrato administrativo está dividida
entre União e Estados, cabendo à
primeira legislar sobre normas gerais,
consoante o que dispõe o art. 22,
XX\711, da Constituição da Repúbli-
ca.

A rigor, não há necessidade de
edição de lei federal para dispor sobre
a matéria. A União já exercitou sua
competência ao dispor sobre contratos
administrativos, através da Lei n°

8.666, de 21/6/93, e, mais especifica-
mente, pela Lei no 8.987, de 13/2/95.
que trata do regime de concessão e permis-
são da prestação de serviços públicos.

.Assim, a não ser no que tange à
previsão de normas gerais, a lei menciona-
da na nova redação do § 2° do art. 25 da
Constituição será, portanto, de cada Esta-
do. Enganam-se os que viram na proibi-
ção de uso da medida provisória a sinali-
zação de que a lei referida na Emenda seja
necessariamente federal. Em primeiro lu-
gar, porque a utilização de medida provi-
sória não é exclusiva da União. Por outro
lado, se buscou a coibição de medida
provisória do Presidente da República, a
limitação continua tendo lugar no que diz
respeito às normas gerais sobre a matéria.

Deve-se mencionar que, durante a
tramitação na Câmara dos Deputados, a
proposta de Emenda Constitucional rece-
beu emenda tendente a estabelecer, para
os Estados, a obrigação de se assegurarem
os direitos das empresas públicas já deten-
toras de concessão do serviço de gás cana-
lizado, de acordo com o ajustado nos

respectivos instrumentos de outorga.
A garantia, que teria natureza tran-

sitória, não mereceu aprovação. Tem-
se, assim, que na hipótese de os Esta-
dos optarem pela alteração de sua
ordem jurídica de modo a permitir a
transferência para o setor privado do
serviço de distribuição de gás canaliza-
do, tal como facultado pela Emenda no
5/95, a proteção de que dispõem as
empresas públicas atualmente deten-
toras da outorga será aquela comum à
generalidade dos contratos de conces-
são, que, convém lembrar, admitem
mesmo a rescisão unilateral pelo
concedente (encampação), mediante
o ressarcimento dos prejuízos devida-
mente comprovados pelo concessioná-
rio.

Esta, em linhas gerais, a análise
jurídica dos pontos mais relevantes da
aprovação da Emenda ri' 5/95 à Cons-
tituição da República.

(*) Procurador-Geral da Assembléia
Legislativa
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