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Expediente: 866-3900/21-8 e 979-3900/21-6

Objeto:
Exame jurídico das contribuições apresentadas em consulta e audiência públicas à minuta
de resolução normativa que institui o Regulamento dos Serviços de Distribuição de Gás
Canalizado no Estado do Rio Grande do Sul.

 

GÁS CANALIZADO. 1. Minuta de resolução normativa que institui o
Regulamento dos Serviços de Distribuição de Gás Canalizado no
Estado do Rio Grande do Sul. 2. Exame jurídico das contribuições
SULGÁS, FIERGS, Instituto Brasileiro do Petróleo e Gás – IBP,
Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado
– ABEGÁS, Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados e Zenergás
Consultoria. 3. Parecer jurídico que deverá ter a disponibilização
imediata na página eletrônica da AGERGS, como dispõe o art. 27 da
Resolução Normativa 49/2019. 4. Competência da Diretoria de Assuntos
Jurídicos para a consolidação final da resolução, após o exame dos
demais órgãos, como estabelecem os arts. 7º e 26 da REN n.º 49/2019.

 

Senhor Diretor:

 

O processo em epígrafe trata de duas resoluções normativas referentes ao gás canalizado,
elaboradas pela AGERGS em cumprimento à Lei Estadual n.º 15.648/2021: o regulamento de distribuição do gás
(doc. 0311522) e o regulamento sobre o mercado livre (doc. 0311523).

 

Essas propostas de regulamentação foram submetidas à consulta pública no período de
29.07.2021 a 8.09.2021 e à audiência pública no dia 8.9.2021, conforme ata constante no expediente (doc.
0316419).

 

Na consulta pública foram recebidas contribuições das seguintes entidades para o Regulamento
dos Serviços de Distribuição de Gás Canalizado: SULGÁS, FIERGS, Instituto Brasileiro do Petróleo e Gás – IBP,
Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado – ABEGÁS e Machado, Meyer, Sendacz e
Opice Advogados.

 



Na audiência pública houve manifestação de representantes da SULGÁS, IBP, Associação
Brasileira dos Investidores em Autoprodução de Energia – ABIAPE, Associação Brasileira dos Comercializadores
de Energia – ABRACEEL, Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes do
Estado do RS – SULPETRO, ABEGÁS e ZENERGÁS Consultoria Empresarial em Energia e Regulação. Em
relação ao Regulamento dos serviços de distribuição de gás canalizados, a Zenergás apresentou contribuições em
audiência pública, conforme ata acima referida.

 

É o que cabe relatar.

 

Inicialmente, cabe referir o exíguo período que a Agência dispôs para a elaboração de
normas complexas e de grande alcance econômico, uma vez que o gás canalizado constitui insumo relevante
para diversas atividades econômicas, cuja distribuição até então não foi regulada pela AGERGS por razões alheias
à Agência, em que pese a expressa previsão na Lei n. 10.931/1997.

 

Veja-se que o art. 11, parágrafo único, da Lei n. 15.648/21 fixou o prazo de 60 dias para os
estudos da legislação setorial e a redação de proposta normativa, prazo esse que foi definido aleatoriamente pelo
Poder Executivo, sem diálogo prévio com a AGERGS, que teve conhecimento da versão final do Projeto de Lei n.
81/2021 tão somente no site da Assembleia Legislativa do Estado.

 

Também foi resultado dessa ausência de diálogo a previsão constante no art. 56, caput e
§ 1º, da Lei n. 15.648/21, que estabelece a regulamentação pelo Poder Executivo, mediante decreto, de questões
nitidamente regulatórias, de modo que aspectos como pedido de fornecimento, definições, classificação, cadastro,
responsabilidades, direitos e obrigações dos usuários e da concessionária serão estabelecidos pelo poder
concedente.

 

Essa previsão legal acarreta a regulamentação em dois tempos de questões que
deveriam ser normatizadas conjuntamente, o que potencialmente reduz a coerência das regras e a
segurança jurídica setorial, razão pela qual houve críticas de diversos agentes econômicos, que estão
documentadas no expediente.

 

Além disso, há que destacar o processo necessariamente dialógico e transparente da
regulamentação produzida pela AGERGS, com a realização de consulta e audiência públicas, de forma que todos
os interessados – usuários, concessionária, poder concedente e associações  - possam contribuir para o
aperfeiçoamento da proposta da Agência, diverso do processo de emissão de decretos pelo Poder Executivo.

 

De outra parte, cumpre ainda realizar algumas observações teóricas relacionadas à
mutabilidade dos contratos de concessão e à incidência da Lei n.º 8.078/90, que orientarão a análise de muitos dos
dispositivos da minuta de regulamento dos serviços.

 

O contrato de concessão é eminentemente mutável quanto às  cláusulas regulamentares ou do
serviço, conforme estabelecem o art. 29, I, da Lei n. 8.987/95 e a legislação das diversas agências reguladoras
nacionais e subnacionais, o que não ocorre com as cláusulas de natureza econômico-financeira, de cunho
contratual.

 



Portanto, é equívoco jurídico falar em imutabilidade do contrato de concessão como um todo ou
em ato jurídico perfeito com a finalidade de impedir a alteração de cláusulas relacionadas à prestação do serviço,
que são naturalmente variáveis em um contrato complexo e de longa duração, visando à  incorporação dos
avanços da tecnologia, da legislação superveniente e da maior produtividade e eficácia da concessionária ao longo
da execução contratual.

 

Outro aspecto que merece algumas palavras é a incidência limitada da Lei n. 8.078/90 – Código
de Defesa do Consumidor. Esta Diretoria há muito tempo adota a teoria finalista aprofundada, que restringe a
aplicação do CDC aos usuários vulneráveis – que são efetivos consumidores -, abrangendo usuários residenciais
e, no caso concreto, usuários que, embora utilizem serviços públicos como insumo de suas atividades, apresentam
vulnerabilidade fática, técnica, econômica e jurídica frente à concessionária.

 

Essa adoção restrita ocorre porque o Código de Defesa do Consumidor é um código de
proteção dos vulneráveis, em razão dessa específica qualidade que, para os usuários residenciais, é presumida.
Logo, não se aplica essa legislação para usuários que não apresentam vulnerabilidade, como é o caso das
indústrias que utilizam esse insumo de forma intensiva.

 

Feitas essas observações, cumpre passar ao exame jurídico de cada contribuição da proposta
de Regulamento dos Serviços de Gás Canalizado do Estado, que será realizado conforme os dispositivos da
proposta que foram objeto de sugestões e comentários dos interessados na consulta e na audiência públicas.

 

Art. 1º. Abrangência da norma

 

Contribuição da ABEGÁS, SULGÁS e Zenergás. A Associação e a Zenergás referem que a edição do
regulamento pela AGERGS pode conflitar com o decreto do Poder Executivo previsto no art. 56, § 1º, da Lei n.
15.648/21. Sugerem que a redação final do regulamento seja realizada após o decreto ou a previsão de que sua
eficácia fica condicionada à edição do decreto estadual.

 

A SULGÁS refere também em seu arrazoado (doc. 0315631) a incerteza das duas
regulamentações, postulando que o regulamento da AGERGS fique suspenso enquanto não for editado o decreto
estadual.

 

Proposta rejeitada. Em que pese a correção do comentário da ABEGÁS, SULGÁS e da Zenergás quanto aos
potenciais conflitos entre os regulamentos, entende-se que a AGERGS deve dar seguimento ao processo
normativo e cumprir integralmente sua atribuição legal, uma vez que essa foi a opção do Poder Concedente ao
encaminhar o projeto que deu origem à Lei n. 15.648/21.

 

Além disso, a legislação não estabeleceu prazo para a normatização a ser realizada pela
AGERGS apenas para a disponibilização da proposta em consulta pública. É evidente que a lei estabeleceu a
efetiva regulamentação do serviço pela Agência, uma vez que seria destituída de finalidade a preparação de
proposta de norma dessa relevância para tão somente colocá-la em consulta pública, sem o cumprimento da
finalidade para qual foi iniciado o processo normativo regulatório.

 



Diga-se, aliás, que a AGERGS alertou a Secretaria da Infraestrutura e Meio Ambiente sobre
esse problema normativo e solicitou reunião para tratar do tema, como comprovado no processo PROA 21/0500-
0001941-1 (doc. 0317295), o que não foi acolhido.

 

Art. 2º, XII. Juridicidade do contrato de uso do sistema de distribuição.

 

Contribuição de Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados. O escritório solicita que seja esclarecido o
entendimento do Estado sobre a juridicidade do contrato de uso do sistema de distribuição, alegando que
usualmente esse contrato é firmado com consumidores livres, autoprodutores e autoimportador, e não com os
consumidores finais.

 

Comentário. A solicitação de esclarecimento à juridicidade do contrato de uso do sistema de distribuição é dirigida
ao Estado, o que remeteria para o Poder Concedente. No entanto, cabe referir que esse contrato tem previsão
legal, com definição de tarifa própria para o uso do sistema de distribuição, como dispõe o art. 2º, XLIII e XLV, e os
arts. 19 e 20 da Lei n. 15.648/21 e art. 29 da Lei n.º 14.134/21.

 

Art. 2º, XX - Definição de usuário.

 

Contribuição do IBP e SULGÁS. O IBP sugere que se adote a definição da Lei n. 15.648/21. A SULGÁS propõe a
exclusão dos termos “pela Distribuidora”.

 

Proposta acolhida. O inciso será renumerado, pois o número está equivocado, e a redação observará a Lei n.
15.648/21.

 

Art. 4º, caput. Definição de tarifas pela AGERGS

 

Contribuição de Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados. Propõe a substituição da palavra “definir” por
“aprovar” para a atribuição legal da AGERGS quanto à fixação de tarifas.

 

Proposta acolhida.

 

Art. 4º, §§ 1º, 2º e 3º. Competência da AGERGS em matéria tarifária

 

Contribuição da SULGÁS e Zenergás. Propõem a substituição da palavra “definidas” por “homologadas” em face
da previsão da cláusula 14 do contrato de concessão.

Proposta rejeitada. A competência da AGERGS em matéria tarifária não se limita a homologação das tarifas, ato
que se restringe à verificação da legalidade, cumprindo atentar para o que estabelece o art. 4º, V, da Lei Estadual
n. 10.931/97 e o art. 6º, caput, da Lei n. 15.648/21, e especialmente o art. 40, parágrafo único, desse recente
diploma legal.



 

Art. 4º, § 2º. Redução de tarifas.

 

Contribuição de Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados. Propõe a substituição da palavra “deverão” por
“poderão” para tornar clara a interpretação do dispositivo.

 

Proposta rejeitada. O dispositivo prevê redução de tarifas em caso de benefícios de natureza econômico-
financeira, e não de outra ordem, de modo que não parece haver dubiedade na interpretação.

 

De todo modo, considerando que é a AGERGS que detém a competência legal para a fixação
das tarifas dos serviços, apresenta-se a seguinte redação ao dispositivo, que exclui a atuação da distribuidora na
matéria recomendando-se também a análise da Diretoria de Tarifas e Estudos Econômico-Financeiros:

 

Art. 4º [...]

§ 2º As tarifas deverão ser reduzidas pela AGERGS nas situações em que
houver previsão legal de benefícios à distribuidora de natureza econômico-
financeira relacionados à prestação do serviço, que acarretarem impacto
tarifário.

 

Art. 5º. Penalidades aplicadas aos usuários.

 

Contribuição da FIERGS. Propõe a inserção de inciso no art. 5º do regulamento com a previsão de contabilização
de penalidades aplicadas aos usuários para fins de modicidade tarifária, justificando que as penalidades não
devem compor a remuneração da concessionária e que tal prática contraria o contrato de concessão.

 

Proposta rejeitada. Sem examinar o mérito da sugestão, que não compete a esta Diretoria, salienta-se que não há
relação entre o texto proposto pela FIERGS e o art. 5º da minuta da norma, que se refere a benefícios tarifários.
Isso, contudo, não impediria a previsão em outro dispositivo da norma, caso fosse entendido adequado pela
Diretoria de Tarifas e Estudos Econômico-Financeiros, que é o órgão competente da Agência para a matéria.

 

No entanto, cumpre lembrar que essa matéria, ainda que seja regulatória – penalidades
aplicadas aos usuários e à concessionária - deverá ser disciplinada pelo decreto estadual previsto no art.
56, caput, da Lei n. 15.648/21, conforme já tratado acima.

 

Art. 7º, caput. Instalação dos equipamentos de medição.

 

Contribuição da SULGÁS. Postula a alteração do caput do art. 7º, uma vez que os equipamentos de medição são
instalados preferencialmente na interface da unidade usuária com a área externa, em área externa à unidade ou no
terreno da unidade, nessa ordem, para facilitar a medição consumo de gás.

 



Proposta parcialmente acolhida. O caput do art. 7º reproduz o art. 50, caput, da Lei n. 15.648/21. Portanto, não
há que excluir a redação, mas não há óbice jurídico à previsão de parágrafo com a instalação em local que facilite
a medição dos serviços, conforme texto abaixo sugerido:  

 

Art. 7º [...]

§ 4º A distribuidora instalará os equipamentos de medição e regulagem de
gás canalizado em local e com dispositivos que garantam a segurança de
pessoas e bens e facilitem a medição do consumo de gás.

 

Art. 12, caput. Referência à Lei n. 8.078/90.

 

Contribuição de Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados

 

Proposta acolhida. Houve erro de digitação na referência à Lei n. 8.078/90.

 

Art. 12, I, “s”. Disponibilização do regulamento dos serviços

 

Contribuição da SULGÁS. Sugere a substituição da expressão “condições gerais de fornecimento” por
“regulamento dos serviços de distribuição do gás canalizado”.

 

Proposta acolhida.

 

Art. 13. Inserção de informações na fatura.

 

Contribuição do IBP. Apresenta texto com o dever da distribuidora de negociar a inclusão de outras informações
nas faturas, visando sobretudo aos usuários livres. Justifica a proposta com a importância de monitoramento online
da pressão, temperatura, vazão e PCS do gás.

 

Proposta rejeitada. A previsão do art. 13 da minuta de regulamento, tal como apresentada pela AGERGS,
possibilita a inclusão de informações úteis ao usuários, sem atribuir à concessionária o dever de “negociar” com
usuário, o que não parece apropriado. Além disso, a redação da minuta não inviabiliza o monitoramento online do
volume dos aspectos referidos pelo IBP, uma vez que se refere a informações da fatura.

 

Art. 15, caput. Entrega da fatura.

 

Contribuição da SULGÁS. A concessionária apresenta redação em que a entrega preferencial da fatura ocorrerá
no endereço eletrônico indicado pelo usuário ou, por solicitação expressa, no endereço da unidade usuária,
invertendo a ordem apresentada pela AGERGS.



 

Proposta acolhida. Não há óbice jurídico a previsão regulamentar apresentada pela Concessionária.

 

Art. 15, § 2º. Entrega da fatura em posto de atendimento presencial.

 

Contribuição da SULGÁS. A concessionária propõe a exclusão da possibilidade de entrega da fatura em posto de
atendimento presencial em caso de unidade usuária não atendida pelo serviço postal, podendo o usuário indicar
outro endereço. Justifica que essa é a prática adotada no momento.

Além disso, em reunião realizada entre as equipes da AGERGS e da SULGÁS no dia
8.03.2022, o Presidente da Concessionária informou que não há postos de atendimento presencial.

 

Proposta acolhida. Sem óbice jurídico à indicação de outro endereço pelo usuário.

 

Art. 17, § 2º. Previsão de prazo mínimo de vencimento da fatura.

 

Contribuição da ABEGÁS. A Associação propõe o prazo mínimo de vencimento para os usuários que têm
contrato de adesão, podendo ser estabelecido prazos reduzidos para usuários industriais, termoelétrica, em
cogeração, GNV e outros.

 

Proposta acolhida. Não há óbice jurídico à proposta da ABEGÁS. Contudo, o exame da GPE também é útil.

 

Contribuição da SULGÁS. Redução do prazo mínimo entre as faturas para 15 dias, em vez de 30 dias previstos
na minuta de regulamento.

 

Proposta acolhida parcialmente. Não há óbice jurídico à proposta, mas em relação aos usuários residenciais e
comerciais de pequeno porte, que têm contrato de adesão com a concessionária, e em face da vulnerabilidade
presumida dos consumidores, recomenda-se a periodicidade mínima de 30 dias entre o vencimento de uma fatura
e da subsequente. Assim, consolidando-se as propostas da ABEGÁS e da SULGÁS, apresenta-se a redação ao
art. 17, § 2º, conforme o seguinte texto:

Art. 17 [...]

§ 2º O intervalo de tempo entre o vencimento de uma fatura e de sua
subsequente observará o prazo mínimo de 30 (trinta) dias para os usuários
que têm contrato de adesão com a concessionária e de, no mínimo, 15
(quinze) dias para os demais usuários, ressalvados os casos de solicitação
da data de alteração de vencimento, do início e do término da relação
contratual, bem como nos casos de remanejamento da rota ou
reprogramação do calendário.

 

Art. 18, § 8º. Declaração de quitação anual de débitos

 



Contribuição da SULGÁS. Acrescenta a obrigação do usuário de informar o endereço eletrônico ao fim da relação
contratual para o encaminhamento da declaração, para que a concessionária tenha ciência do destino da
declaração.

 

Proposta parcialmente acolhida. Na linha da opção estabelecida para o encaminhamento das faturas no art. 15,
caput, da minuta do regulamento, o usuário também poderá indicar o endereço da unidade usuária, inexistindo
motivo razoável para a exclusão da mesma possibilidade existente durante a relação contratual.  Por isso,
apresenta-se a seguinte redação para o § 8º do art. 18:

 

Art. 18 [...]

§ 8º Poderá solicitar a declaração de quitação de débitos a pessoa natural ou
jurídica que, no mês da emissão da declaração, não mais apresentar relação
contratual com a distribuidora, devendo o usuário informar o endereço
eletrônico ou outro endereço para envio do documento.

 

Art. 19, § 6º. Cobrança adicional após o faturamento final

 

Contribuição da SULGÁS. Propõe a exclusão da parte final do parágrafo para possibilitar a cobrança de valores
devidos pelo usuário após o encerramento da relação contratual.

 

Proposta parcialmente acolhida. Entende-se que para os usuários residenciais, que são consumidores e sobre
as quais incide a Lei n. 8.078/90, é preciso haver limitação de tempo quanto à cobrança de eventuais débitos após
o encerramento da relação contratual, visando também a induzir a eficiência da concessionária na cobrança de
seus créditos.

 

Por isso, propõe-se, para esses consumidores a limitação de 90 (noventa) dias para a cobrança
administrativa, ficando resguardada, evidentemente, a cobrança judicial. Para os demais usuários, não há óbice
jurídico a exclusão da limitação. Segue a proposta de redação do dispositivo com a alteração acima referida:

 

Art. 19 [...]

§ 6º Após o faturamento final, verificado o disposto no § 3º do art. 9º, a
distribuidora não poderá efetuar a cobrança adicional decorrente da
realização de leitura, ainda que efetuada no prazo § 3º deste artigo, sem
prejuízo de cobranças complementares previstas nas normas vigentes,
desde que realizadas no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a extinção
do contrato com os usuários residenciais.

 

Art. 19, § 9º. Créditos do usuário revertidos para a modicidade tarifária

 

Contribuição da SULGÁS. A concessionária propõe a exclusão do dispositivo.

 



Proposta rejeitada. O dispositivo estabelece que os créditos de usuários eventualmente não restituídos deverão
ser revertidos para a modicidade tarifária.  Aqui parece que houve equívoco na compreensão da SULGÁS, que
propõe a exclusão do dispositivo, referindo a possibilidade de cobrança do usuário após 60 dias [sic].

 

Contudo, o dispositivo estabelece o prazo de 60 (sessenta) meses, e não dias. Aliás, é
recomendável que exista inclusive conta separada para essa hipótese, a depender do exame da Diretoria de
Tarifas. De qualquer modo, apresenta-se a seguinte redação para o dispositivo:

 

Art. 19 [...]

§ 9º Após 60 (sessenta) meses da data do faturamento, os créditos que não
puderem ser restituídos ao usuário deverão ser revertidos para a modicidade
tarifária, devendo a concessionária manter conta segregada para tal fim.

 

Art. 25, § 4º. Pagamento dos débitos e religação do serviço.

 

Contribuição da SULGÁS. A concessionária postula a exclusão da palavra “tácita” com o objetivo de
compatibilizar o dispositivo com o contrato de concessão.

 

Proposta rejeitada. Embora a alteração sugerida seja formal, é preciso lembrar que as denominadas cláusulas do
serviço ou regulamentares de uma concessão são mutáveis por natureza.

 

Não é juridicamente aceitável que um contrato de longa duração não seja modificado nas
cláusulas referentes à prestação do serviço para incorporar avanços da tecnologia, adequar-se à legislação
superveniente e refletir a maior produtividade e eficácia da concessionária ao longo da execução contratual. O que
não admite alteração, como se sabe, é a equação econômico-financeira do contrato, que deve ser preservada.

 

Portanto, não há que condicionar o regulamento dos serviços ao contrato de concessão, firmado
há quase 30 anos, com arcabouço legal distinto, novas tecnologias, ampliação das necessidades dos usuários e
novo cenário econômico, bastando que eventual alteração que impacte comprovadamente a equação econômico-
financeira seja objeto dos instrumentos para o reequilíbrio contratual.

 

Dito isso, a referência à manifestação “tácita” para a religação após o pagamento dos débitos
que acarretaram a suspensão do serviços justifica-se porque independe de pedido expresso do usuário.

 

Art. 30, II e §§ 1º, 2º, 4º, 6º. Faturamento incorreto.

 

Contribuição da SULGÁS para o inciso II do art. 30. A concessionária propõe a exclusão do período máximo de
devolução e a compensação do valor cobrado.

Proposta acolhida parcialmente. Não há óbice jurídico para usuários de maior porte, não abrangidos pelo Código
de Defesa do Consumidor, quanto à exclusão do período para a devolução, mantendo-o, no entanto, para os
usuários residenciais.



 

Contudo, tal limitação visa a induzir o aperfeiçoamento do faturamento e da cobrança realizada
pela concessionária, o que requer também a avaliação da Gerência de Energia Elétrica e Gás Canalizado – GPE.

Quanto à forma de devolução, não é a concessionária que cobrou a maior, por motivo de sua
responsabilidade, que deve escolher o meio pelo qual irá devolver o valor ao usuário. Eis a proposta de redação
para estabelecer o período de devolução ao menos para os usuários residenciais:

 

Art. 30 [...]

II – faturamento a maior: providenciar a devolução das quantias recebidas
indevidamente dos usuários, em moeda corrente, no valor correspondente ao
volume de gás canalizado, até o segundo ciclo de faturamento para os
usuários residenciais.

 

Art. 30, § 2º. A concessionária propõe a exclusão dos juros de mora pro rata no caso de cobrança a maior por
motivo de sua responsabilidade, alegando que a atualização monetária representa a justa indenização ao usuário.

 

Proposta rejeitada. Não procede a alegação da SULGÁS. Veja-se que não se pode admitir dois pesos e duas
medidas para a mesma situação jurídica, qual seja, o pagamento de juros de mora pelo usuário, como disposto
no art. 33, § 2º da minuta da norma -  em relação ao qual não houve manifestação da SULGÁS - , e, no caso de
cobrança indevida do usuário, excluir o recebimento dos juros de mora.

 

Observe-se, também, que a atualização monetária não implica indenização pelo atraso na
devolução do valor. E, conforme a redação proposta pela SULGÁS, a atualização monetária somente seria devida
na hipótese de engano justificável, o que não encontra amparo na legislação.

Mas aqui há uma adequação que pode ser feita, que é a devolução em dobro para os usuários
residenciais, na linha do que estabelece o art. 42, parágrafo único, da Lei n. 8.078/90[1], em conformidade com a
recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.[2] Segue a redação para o § 2º do art. 30 e o acréscimo do
§ 9º, a fim de evitar a renumeração dos parágrafos anteriores:

 

Art. 30 [...]

§ 2º Na hipótese do inciso II, a distribuidora deverá a providenciar a
devolução das quantias recebidas indevidamente, acrescidas da atualização
monetária, com base na variação do IPCA e juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês, calculados pro rata die.

[...]

§ 9º O valor cobrado indevidamente dos usuários residenciais deverá ser
devolvido em dobro pela distribuidora, salvo engano justificável comprovado,
acrescido de atualização monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês, calculados pro rata die.

 

Art. 30, § 4º. A concessionária alega que a devolução em conta corrente é contrária às práticas do mercado e de
compliance.

 



Proposta rejeitada. Contudo, aqui não se trata de mero depósito em conta, desvinculado de uma causa, mas sim
da devolução de um valor cobrado indevidamente do usuário, com responsabilidade da concessionária, o que
requer a opção pela melhor forma de recebimento do valor a maior pela parte contratual prejudicada, e não pela
parte que deu causa ao prejuízo. Redação apresentada:

 

Art. 30 [...]

§ 4º Caso o valor a devolver seja superior ao da fatura, o usuário poderá
optar entre o depósito na conta bancária de sua titularidade ou a
compensação na(s) fatura(s) subsequente(s).

 

Art. 30, § 6º. A SULGÁS propõe acrescentar ao dispositivo o legítimo sucessor ou o cessionário do usuário.

 

Proposta acolhida, com o seguinte texto:

Art. 30 [...]

§ 6º Os valores a serem pagos ou devolvidos deverão ser atribuídos ao
titular à época do faturamento incorreto ou ao legítimo sucessor ou
cessionário, mediante comprovação dessa condição à distribuidora.  

 

Art. 30, § 7º. A SULGÁS inclui, na data constatação, a identificação do indébito por ela própria.

 

Proposta acolhida, com o seguinte texto:

Art. 30 [...]

§ 7º A data de constatação é aquela do protocolo da solicitação ou
reclamação do usuário, ou da identificação do faturamento incorreto pela
distribuidora, que deverá ser informada ao usuário no prazo máximo de 10
(dez) dias.

 

Art. 30, § 8º, IV. A concessionária propõe a exclusão da referência aos juros.

 

Proposta rejeitada, conforme fundamento ao § 2º do art. 30. Registre-se que os números dos incisos deste
parágrafo deverão ser escritos em letra maiúscula.

 

Art. 37, § 2º. Irregularidade na medição.

 

Contribuição da SULGÁS. A concessionária propõe a previsão normativa de enviar o auto de constatação por
email, juntamente com a fatura.

 

Proposta rejeitada. Essa situação, em que a concessionária constata a irregularidade na medição, que pode, na
verdade, constituir fraude para o pagamento a menor do serviço utilizado, requer a presença do usuário ou
responsável pela unidade, a fim de evitar a nulidade do procedimento, inclusive em caso de futura discussão
judicial.



 

Embora essa experiência não seja frequente no cotidiano da concessionária, como informado
na reunião do dia 08.3.2022, acima mencionada, não é adequado que a concessionária faça esse tipo de
constatação, que pode ter sérios efeitos, sem a presença do responsável pela unidade usuária, que pode inclusive
requerer a perícia técnica no ato da constatação, conforme art. 37, § 1º, II, do regulamento.

 

Art. 42, caput e parágrafo único. Suspensão do fornecimento.

 

Contribuição da SULGÁS. A concessionária sugere substituir o termo “interrupção” por “suspensão” para
uniformizar a linguagem da norma.

 

Proposta acolhida. O termo correto é mesmo “suspensão”.

 

Arts. 44 e 45. Suspensão do fornecimento de gás.

 

Contribuição da FIERGS. A Federação solicita que em ambos os artigos conste  que a suspensão deverá ser
previamente comunicada e justificada ao usuário, exceto em caso de urgência ou risco, uma vez que a suspensão
do fornecimento sem antecedência pode prejudicar equipamentos.

 

Proposta rejeitada. O caput do art. 44 trata justamente da ressalva apresentada pela FIERGS quanto à
suspensão imediata do serviço: deficiência técnica ou de segurança que caracteriza risco iminente às pessoas,
bens e ao funcionamento do sistema. Portanto, a nosso juízo a contribuição já está atendida.

 

As hipóteses do § 1º do art. 44 deverão ser examinadas pela GPE a fim de verificar as
possibilidades técnicas de aviso prévio da suspensão.

 

O art. 45 já prevê essa notificação prévia no caput do dispositivo, de modo que a proposta já
se encontra atendida na redação original da proposta, inclusive constando no próprio título da seção.

 

Art. 46, III. Exclusão de hipótese de inadimplência

 

Contribuição da SULGÁS. A Companhia propõe a exclusão do inciso III, alegando que a hipótese de
inadimplência está prevista no inciso I do art. 46.

 

Proposta rejeitada. O art. 35 refere-se à faculdade de exigência, pela concessionária, de garantias ao usuário que
apresentar inadimplência de mais de uma fatura no período de 12 meses. O inciso III do art. 46 refere-se não à
inadimplência do serviço de gás, mas ao descumprimento das garantias eventualmente exigidas pela
concessionária.

 



Art. 46, § 2º. Suspensão do fornecimento após 90 dias da fatura não paga

 

Contribuição da SULGÁS.  A Companhia propõe a inserção da vedação de suspensão do serviço após 90 dias,
sem a prévia comunicação ao usuário, para que seja possível a suspensão a qualquer tempo.

 

Proposta rejeitada. O dispositivo em questão visa a induzir a eficiência da concessionária na adoção de medidas
para evitar a inadimplência, sinalizando ao usuário que o serviço será suspenso nessa situação. A proposta da
concessionária vai na contramão dessa finalidade, possibilitando, por exemplo, que o serviço seja suspenso após 6
ou 7 meses da inadimplência.

 

Além disso, possibilita a adoção de diferentes medidas conforme os usuários, ainda que na
mesma situação, sem isonomia de tratamento. Entende-se que esse não é um sinal regulatório que dá
previsibilidade ao setor. Contudo, a proposta requer também a manifestação da GPE.

 

Art. 47. Forma de notificação da suspensão

 

Contribuição da SULGÁS. A concessionária excluiu o termo “impressa”, referente à fatura, alegando que suas
faturas são remetidas eletronicamente aos usuários.

 

Proposta acolhida. Não há óbice jurídico à forma de notificação na fatura, remetida por correio eletrônico.

 

Art. 49, caput e § 2º. Religação da unidade usuária.

 

Contribuição da SULGÁS. A concessionária excluiu o trecho “definidos pela AGERGS” em relação ao valor do
custo administrativo de inspeção, propondo a substituição por “praticados pela distribuidora”.

 

Quanto ao § 2º, propõe a exclusão da emissão do Auto de Constatação da ligação à revelia em
duas vias para entrega ao usuário.

 

Proposta rejeitada quanto ao caput do art. 49. O custo de nova inspeção constitui tarifa, e como tal deve ser
aprovado pela AGERGS.

 

Proposta acolhida em relação ao § 2º do art. 49, uma vez que este Auto de Constatação não exige a presença e
assinatura do usuário. Eis a redação adequada, com ajuste de texto:

 

Art. 49 [...]

§ 2º O Auto de Constatação será remetido ao usuário mediante
correspondência eletrônica cadastrada pela concessionária em, no máximo,
48 horas contadas da verificação da religação à revelia.



 

Art. 50, § 2º e § 3º, I e II. Pagamento da tarifa de religação

 

Contribuição da SULGÁS. Exclusão do § 2º do art. 50, com fundamento no que estabelece a cláusula 11.1 do
contrato de concessão. Em relação aos incisos I e II do art. 50, § 3º, a concessionária propõe alterações
relacionadas ao pagamento prévio da tarifa de religação.

 

Proposta acolhida para o art. 50, § 2º e § 3º, I. Não há óbice jurídico para a exclusão desse parágrafo. Contudo,
salienta-se novamente que o momento de pagamento da tarifa de religação poderia ser validamente alterado, não
estando sujeito ao que dispõe o contrato de concessão. Remetemos esse aspecto para a Gerência de Energia
Elétrica e Gás Canalizado.

 

Em relação ao art. 50, § 3º, II, da minuta, entende-se que o trecho inserido pela concessionária
não é necessário. Mas, caso a GPE entenda útil esse dispositivo,  deverá compor um parágrafo, uma vez que não
constitui elenco de fatores, requisitos ou circunstâncias passíveis de enumeração em incisos.

 

Caso seja excluído o § 2º do art. 50, pode-se alocar o texto nesse parágrafo, com a previsão
clara da nova tarifa que o usuário irá pagar caso não comprove o pagamento prévio, evitando-se a incerteza da
expressão “custos associados”.

 

Art. 50 [...]

§ 2º Na religação de urgência, a ausência de comprovação da quitação dos
débitos impedirá a religação, caso em que  o usuário deverá pagar
novamente a respectiva tarifa se houver novo deslocamento da distribuidora
à unidade usuária.

 

Art. 51, §§ 1º, 2º, 3º e 7º. Atendimento ao usuário.

 

Contribuição da SULGÁS. No § 1º do art. 51, a concessionária propõe a inclusão do termo “remota” como
possibilidade de atendimento. No § 2º do art. 51, propõe incluir a remissão ao art. 57, § 1º.  E no § 3º, em relação
aos prazos que podem ser definidos pela AGERGS, propõe a substituição do termo “determinar” por “homologar”.
Propôs também para esse dispositivo a inclusão do § 7º, que se refere ao registro de pedidos e serviços dos
usuários pelo prazo mínimo de 60 meses, a partir de sua implementação.

 

Propostas acolhidas para os §§ 1º, 2º e 7º do art. 51. A inclusão do § 7º não seria necessária, pois o art. 76
prevê o prazo diferido para implementação do registro de reclamações e solicitações. Contudo, não há óbice à
previsão com o seguinte texto:

 

Art. 51 [...]

§ 7º O prazo de 60 (sessenta) meses estabelecido no § 6º deste artigo será
contado a partir da implementação do respectivo registro, observado o prazo
estabelecido no art. 76, III, desta Resolução.



 

Proposta rejeitada para o art. 51, § 3º. Casos excepcionais, que não possam ser atendidos no prazo de 10 dias,
devem ser comunicados à AGERGS, com proposta de prazo da concessionária, que poderá ser atendido ou não,
conforme o caso concreto, a urgência da resolução da demanda, eventual problema de segurança a pessoas e
bens, dentre outros aspectos.

 

A  Agência Reguladora não deve ficar adstrita ao prazo apresentado pela concessionária,
limitando-se à sua homologação, que, como foi dito, envolve tão somente juízo de legalidade. Isso não significa,
contudo, ausência de diálogo com o agente regulado e a consideração de sua motivação em relação à alteração de
prazo.

 

Contribuição do IBP para inclusão do § 7º do art. 51.  O Instituto Brasileiro do Petróleo e Gás postula a inclusão
de § 7º para a previsão, em relação aos usuários do mercado livre, para a disponibilização de portal na Internet
para monitoramento das solicitações, programações e volumes diários, bem como PCS e penalidades.

 

Proposta rejeitada para o Regulamento dos Serviços. Entende-se que, pela especificidade desses aspectos,
tais disposições, se tecnicamente viáveis, poderão ser previstas na resolução referente ao mercado livre. De todo
modo, é importante a manifestação da GPE neste aspecto.

 

Art. 57, I. Tempo de espera em unidades de atendimento

 

Contribuição da SULGÁS. A Companhia requer a previsão do prazo máximo de 30 minutos (e não de 15 minutos)
para o atendimento presencial, conforme o § 3º do art. 57.

 

Proposta acolhida.

 

Art. 59, caput. Atendimento da concessionária via Internet

 

Contribuição da SULGÁS. Propõe a substituição do termo “Internet” por “”sítio eletrônico oficial” para evitar a
confusão com o atendimento mediante outras redes sociais.

 

Proposta acolhida.

 

Art. 66, § 1º. Resposta da Ouvidoria da concessionária ao usuário

 

Contribuição da SULGÁS. Propõe que o prazo de 10 dias seja substituído por 10 dias úteis, em face da
possibilidade da reclamação ocorrer em véspera de final de semana ou feriado.

 



Proposta rejeitada. Conforme expressamente disposto no art. 74, § 2º da minuta, a contagem do prazo que se
iniciar em final de semana ou feriado terá o seu início prorrogado para o primeiro dia útil, de modo que não haverá
redução de prazo nessas hipóteses.  

       

Além disso, há que lembrar que, previamente ao exame de sua Ouvidoria, a concessionária já
teve o prazo de 30 dias para a análise inicial da reclamação ou solicitação, como dispõe o art. 47, parágrafo único,
da Lei n. 15.648/21.

 

Art. 75 – Elaboração de contratos

 

Contribuição de Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados. O escritório propõe que a elaboração de
contratos de fornecimento, de adesão e de uso do sistema de distribuição sejam elaborados pela Agência
Reguladora, como é usual, em processo que conta com consulta pública, e não pelo Poder Executivo.

 

Proposta acolhida. O art. 56, caput, da Lei n. 15.648/21, já objeto de críticas da AGERGS, da concessionária e
demais participantes da consulta pública, não estabelece que os instrumentos contratuais deverão ser elaborados
pelo Poder Executivo, embora consta a previsão de que obrigações, direitos e responsabilidades da concessionária
e dos usuários venham a ser disciplinados por decreto.

 

Isso poderá acarretar revogação futura de disposições da Agência  que conflitarem com o
decreto ou, no mínimo, dificuldades na interpretação regulamentar, quando, na verdade, o Poder Executivo deveria
dispor sobre a relação contratual entre concedente e concessionário, e não sobre as normas do serviço. Portanto,
o art. 75 deve ser substituído, passando a constar com a seguinte redação:

 

Art. 75. Os modelos dos contratos de fornecimento, de adesão e de uso do
sistema de distribuição serão elaborados pela AGERGS e aprovados em
resolução específica, com a observância do processo normativo da Agência.

 

Contribuição da SULGÁS. Ao contrário da contribuição acima, a SULGÁS propõe a inclusão de novo parágrafo
para assegurar que os contratos vigentes não sofrerão alteração até seu vencimento.

 

Proposta rejeitada. Conforme já esclarecido, as normas regulamentares não são imutáveis, e podem ser alteradas
ao longo do contrato de concessão.

 

De todo modo, essa questão deverá ser examinada em profundidade por ocasião da
elaboração dos novos modelos, em que a AGERGS se debruçará sobre os modelos de contratos vigentes e na
legislação aplicável, com possibilidade de ampla participação dos interessados na elaboração dos novos modelos
contratuais, no âmbito do processo regulatório.

 

Art. 76. Prazos para adequação de dispositivos normativos

 



Contribuição da ABEGÁS, SULGÁS e Zenergás. A Associação, a Companhia e a Zenergás postulam a dilação
de prazo para a implementação de diversos dispositivos normativos, pleiteando a dilação quatro vezes e três vezes
maior do que a redação original para os incisos I e II do art. 76, respectivamente, e de 24 meses para as
disposições referidas no inciso III do art. 76.

 

Proposta parcialmente acolhida. Aqui, embora o exame preferencial do dispositivo seja da GPE, pondera-se que
não há óbice jurídico para alguma dilação. Contudo, e considerando ainda que a SULGÁS agora é empresa
privada, sem as amarras administrativas da sociedade de economia mista, como a realização de licitações, é
esperado da Companhia maior eficiência e agilidade, de modo que os prazos propostos parecem excessivos,
sobretudo porque se referem aos usuários dos serviços. Com essas ponderações, remete-se a questão para
avaliação da GPE.

 

        Art. 78. Vigência da Resolução

 

Contribuição da ABEGÁS e SULGÁS. A Associação e a Companhia postulam a inserção que resguarde o
contrato de concessão, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

Proposta rejeitada. A ressalva proposta pela ABEGÁS e SULGÁS já consta na Lei n. 15.648/21, sendo
absolutamente desnecessário constar em regulamento dos serviços.

 

Por outro lado, não procede a afirmação da ABEGÁS  de que há “hierarquia” do contrato de
concessão em relação ao regulamento, como já reiteradamente discorrido sobre as normas dos serviços e as
normas econômico-financeiras do contrato de concessão.

 

PROPOSTAS DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

 

Art. 35, caput: nova redação, para clareza do dispositivo, sem alteração no conteúdo:

 

Art. 35. É facultado à distribuidora, em face do inadimplemento do usuário de
mais de uma fatura mensal no período de 12 (doze) meses, exigir garantias,
limitadas ao valor do débito, sem prejuízo da exigibilidade da respectiva
quitação.

 

Art. 66, § 1º: a distribuidora deverá informar ao usuário a possibilidade de recurso para a AGERGS e do
respectivo prazo, que é de 10 dias úteis. O dispositivo deve apresentar a seguinte redação:  

Art. 66 [...]

§ 1º A Ouvidoria da distribuidora deverá comunicar ao usuário, em até 10
(dez) dias, as providências adotadas quanto às solicitações e reclamações
recebidas, cientificando-o expressamente sobre a possibilidade de recorrer à
AGERGS no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da comunicação, caso
persista a discordância.

 



Eis, portanto, o exame das contribuições de cunho jurídico, sem prejuízo de eventual análise
complementar de algum outro dispositivo ou contribuição, demandada pela GPE ou pelo Conselho Superior.

 

DIANTE DO EXPOSTO, opina-se pelo prosseguimento do processo, com encaminhamento
deste parecer à Gerência de Energia Elétrica e Gás Canalizado e à Diretoria de Tarifas e Estudos Econômico-
Financeiros, lembrando que a consolidação formal das contribuições acolhidas e não acolhidas deverá ser
realizada por esta Diretoria, conforme art. 7º e 26 da Resolução Normativa n.º 49/2019.

 

Finalmente, opina-se pela divulgação imediata do presente parecer na página eletrônica da
AGERGS, como medida de transparência do procedimento, como estabelece o art. 27 da REN n.º 49/2019.

 

É a informação.

 

Em 14 de março de 2022.

 

 

  Luciana Luso de Carvalho

 Técnica Superior Advogada

     OAB/RS n.º 34.439

 

[1] Art. 42 [...] Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por
valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de
engano justificável.

[2] Nesse sentido, elenca-se uma série de acórdãos que foram objeto de embargos de divergência, julgados em
21.10.2020 e ao final providos para afastar a má-fé do fornecedor como requisito para a devolução em dobro. São
eles: EAREsp 600.663, EAREsp 622.897 e EAREsp 664.888. Conforme a jurisprudência referida, não se indaga
sobre o elemento volitivo do fornecedor de serviços, relacionada à culpa, e sim à sua boa-fé objetiva na execução
do contrato e na cobrança do consumidor.
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